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Liberalai nori kurti koalicinę 
šešėlinę vyriausybę 

S Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS) 
— Opozicinės Liberalų frakci
jos Seime atstovai svarsto gal
imybe suburti koalicine vidu
rio dešiniųjų jėgų šešėlinę vy
riausybę bei parengti bendrą 
alternatyvią vyriausybės prog
ramą. 

Tokiai idėjai pritartų ir kai 
kurie įtakingi kitų opozicinių 
— Tėvynės sąjungos (TS, kon
servatorių) bei Jungtinės Cen
tro sąjungos, Moderniųjų 
krikščionių demokratų sąjun
gos ir Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos (LLRA) frakcijų — ats
tovai. 

Kaip sakė Liberalų frakcijos 
seniūno pavaduotojas Klemen
sas Rimšelis, neformaliuose 
pokalbiuose liberalai visiškai 
rimtai svarsto galimybę alter
natyvios vyriausybės progra
mą rengti kartu su kitų opozi
cinių frakcijų atstovais. „Tu
rėtume atgaivinti išlikusių 
Naujosios politikos partnerių 
— liberalų, centristų, moder
niųjų krikdemų bei Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos bendra
darbiavimą", sakė jis. 

Parlamentaras pabrėžė, jog 
galutinį sprendimą dėl koali
cinės šešėlinės vyriausybės su
darymo bei jos programos ren
gimo liberalai galėtų priimti 
tik po spalio pabaigoje vyk
siančio Lietuvos liberalų 
sąjungos kongreso, kuriame 
turėtų būti išrinkti naujas 
partijos pirmininkas bei val
dyba. Tačiau K Rimšelis sakė 
nematąs kliūčių jau anksčiau 
pradėti konsultacijas su gali
mais bendros šešėlinės vyriau
sybės koalicijos bendrininkais. 

įuo metu oficialiai opozici
nėmis yra pasiskelbusios Li
beralų bei Tėvynės sąjungos 
(konservatorių) frakcijos. 

Pagal Seimo Statutą, kiek
viena iš jų gali paskelbti savo 
alternatyvias vyriausybės pro
gramas. Tačiau ši norma ne
užkerta galimybes kartu pa
skelbti vieną alternatyvią vy
riausybės programą. 

TS (konservatorių) frakcijos 
seniūnas Andrius Kubilius sa
kė teigiamai vertinąs liberalų 
idėją kartu kurti šešėlinę vy
riausybę bei jos programą, nes 
tai, jo nuomone, padėtų siekti 
centro bei dešinės politinių 
jėgų vienybės. 

Kaip žinoma, A. Kubilius 
yra laikomas konservatorių 
populiarinamos idėjos sureng
ti pirminius centro bei dešinės 
politinių jėgų kandidato į pre
zidentus rinkimus autoriumi. 

Tačiau jis pripažino, jog 
strateginis tokių politinio ben
dradarbiavimo žingsnių tiks
las — dešiniosioms jėgoms 
kartu laimėti 2004 metais 
vyksiančius Seimo rinkimus. 
„Yra dvi galimybės: arba mes 
dalyvausime atskirai ir tikė
simės, kad po rinkimų, kartu 
sudėjus, šios jėgos bus gavu
sios daugiau balsų negu kairė, 
arba bandysime sukurti di
desnį bendrą politinį darinį", 
sakė A. Kubilius. Tuo pačiu jis 
pastebėjo, jog einant pirmuoju 
keliu — dalyvaujant rinki
muose atskirai — partijos tik
riausiai stengtųsi ne laimėti 
naujus, bet paveržti viena ki
tos rinkėjus. 

Lietuva turi apsispręsti dėl 
bendravimo su Baltarusijos 

režimu 
Vilnius, rugsėjo 10 d. 

(BNS) — Seimo pirmininkas, 
Naujosios sąjungos (socialli
beralų) vadovas Artūras Pau
lauskas skeptiškai vertina pre
zidento rinkimų Baltarusijoje 
rezultatus, tačiau mano, jog 
Lietuva neturėtų visiškai nu
traukti ryšių su diktatorišku 
Baltarusijos režimu. 

„Nesimato pragiedrulių šitos 
valstybės gyvenime artimiau
siu metu. Kaip parodė pasku
tiniai įvykiai, ten iš tiesų yra 
diktatoriškas valdymas", pir
madienį Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje sakė A. 
Paulauskas. Seimo pirminin
kas pabrėžė, jog Lietuva, nors 
ir vertindama Baltarusijos 
režimą kaip nedemokratinį, 
neturėtų visiškai nutraukti 
ryšių su šia valstybe. 

Seimo pirmininko teigimu, 
Lietuvos politikai artimiausiu 
metu privalo apsispręsti dėl 
bendradarbiavimo su Baltaru
sija perspektyvų bei apie tai 
pranešti, pateikdami oficialų 
prezidento rinkimų rezultatų 
Baltarusijoje vertinimą. 

Kaip žinoma, Lietuva Bal
tarusijos atžvilgiu laikosi „kri
tiško dialogo" politikos, nesi-
taikstydama su demokratijos 
pažeidimais šioje valstybėje, 
tačiau palaikydama ryšius su 
Baltarusijos vykdomąja val
džia. 

Galutiniais pirminio balsų 
skaičiavimo duomenimis, pre
zidento rinkimuose Baltarusi
joje antrajai kadenrijai per
rinktas Aleksandr Lukašenka. 
Kaip pirmadienio rytą pra
nešė Baltarusijos centrinė rin
kimų komisįja, A Lukašenka 
surinko 75.62 proc., Vladimir 

Gončiarik — 15.39 proc., o 
Sergej Gaidukevič — 2.48 
proc. balsų. 

Pagrindiniu opozicijos kan
didatu laikytas V. Gončiarik, 
vos paskelbus pirminius duo
menis, apkaltino A. Luka
šenka šiurkščiai suklastojus 
balsavimą. 61 metų V. Gon
čiarik atmetė rinkimų rezul
tatus, nelaukdamas net oficia
laus jų patvirtinimo ir paragi
no opozicijos rėmėjus surengti 
protesto demonstraciją. 

* Baltarusijoje veikė tero
r is tas iš Lietuvos — taip Au-, 
drių Butkevičių per rinkimų 
vajų vertino oficialusis Mins
kas. Baltarusijos prezidento 
rinkimų išvakarėse per valsty
binę televiziją keletą kartų 
buvo parodytas filmas apie bu
vusį Lietuvos Seimo narį Aud
rių Butkevičių. Filme pa
brėžiama, jog tai — žmogus, 
turintis tarptautinio teroristo 
rangą, ir užsienio žvalgybų 
agentas. Primenama, kad bū
tent jis rengė 1991 metų sau
sio 13-osios įvykius Lietuvoje. 

* Lenkijos užsienio rei
kalų ministras Wladislaw 
Bartoszievvski atsiuntė oficia
lią padėką už suteiktą pagal
bą nuo potvynio nukentėjusiai 
jo valstybei. „Nors Lenkijos 
vyriausybė nesikreipė dėl už
sienio pagalbos, nuo pat pot
vynio pradžios Užsienio reika
lų ministerija gaudavo iš dau
gybės valstybių, dažnai labai 
tolimų geografiniu požiūriu, 
spontaniškus humanitarinės 
pagalbos pasiūlymus", rašoma 
ministro pareiškime. „Lenki
jos vyriausybės bei žmonių, 
nukentėjusių nuo potvynio. 

Agentūra „Factum" prie Lietuvos kultūros fondo į Lietuve* rekordų knygos Floristikos skyrių irasė pagerinta 
rekordą. Tai ilgiausia 292 metrų ilgio gelių pyne. nupinta Vilniaus gėlininkų ir jų kolegų iš kitų miestų „Sosti
nes dienų '2001" atidarymo proga Gelių pynėje |koniĮ)oiiuot.. rožių, herberų, gvazdikų, aštry, kardelių ir kitokių 
šiltnamių bei laukų gėlių žiedų, taip pat raudonojo ir paprastojo ąžuolo bei paprastojo klevo lapų. Sukomponuo
tą ir išmatuotą gelių pyne is Sereikiškių parko kariai nuni-se į Gedimino kalną ir ja apjuosė pilį. Taip profesio
nalūs gėlininkai pagerino pernykšti Kauno rajono Ramučių gyvenvietes vaikų rekordą. Pernai pinant rekordinę 
pienių žiedų 220 metrų ilgio pynę dalyvavo apie 20 nuo 4 iki 17 metų vaikų. Keturi iš jų pynė, o kiti ieškojo, rin
ko ir nešė pienes. Tuomet, kaip juokavo vaikai, didžiausia problema buvo ta, kad aplink Ramučių gyvenvietę ne
beliko pienių. Vladimiro Gulevį&aut (Eltai nuotr. 

JAV NATO komiteto nariai 
giria demokratiją Lietuvoje 

Vašingtonas, rugsėjo 10 d. 
(BNS) — JAV nevyriausybinio 
NATO komiteto nariai giria 
Lietuvą už regioninį bendra
darbiavimą, demokratijos stip
rinimą ir rinkos ekonomikos 
kūrimą. Tai komiteto nariai 
sakė pirmadienį per pusryčius 
su JAV viešinčiu prezidentu 
Valdu Adamkumi. 

Prezidento spaudos tarnybos 
pranešimu, pusryčiuose daly
vavo JAV NATO komiteto na
riai — Bruce Jackson, Paige 
Reffe, Ronald Asmus ir Chris 
Williams. 

Kalbėdamas apie Lietuvos 
pažangą, komiteto pirminin
kas B. Jackson pažymėjo, jog 
Lietuvos raida yra viena sėk
mingiausių naujųjų laikų is
torijoje. Pasak B. Jackson, 
lankydamasis Lietuvoje, jis 
asmeniškai įsitikino, kaip toli 
pažengė Lietuva, stiprindama 
demokratiją ir kurdama rin
kos ekonomiką. Komiteto va
dovas pastebėjo, jog vienas 

* Prez identas Valdas 
Adamkus už indėlį plėtojant 
Lietuvos ir JAV bendradarbia
vimą bei nuopelnus remiant 
Lietuvos pastangas integruo
jantis į transatlantines struk
tūras Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino ordinais 
apdovanojo du JAV piliečius. 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino III laipsnio ordinu 

'apdovanotas JAV Pennsylva-
nia valstybinės gvardijos va
das generolas majoras Wil-
liam B. Lynch, kuris remia 
Lietuvos integracinius siekius 
bei nuolat dalyvauja progra
moje „Kariai kariams", kur 
yra atsakingas už Baltijos val
stybes. TV laipsnio ordinu ap
dovanotas ilgametis Lietuvos 
draugas ir interesų gynėjas 
JAV Valstybės departamento 
pareigūnas Andrew L. Silskis, 
kuris nuo 1991 m. JAV Vals
tybės departamente buvo at
sakingas už Baltijos valstybes. 

'BNS:' 

vardu norėčiau išreikšti nuo
širdžios padėkos žodžius vi
siems aukotojams, įrodžiu
siems, kad nesavanaudiškos 
pagalbos ir solidarumo idėja 
vis gyvuoja, pasiruošusiems, 
esant būtinybei, atskubėti pa
dėti artimajam", rašo minist
ras. - .Eltai 

didžiausių praėjusio dešimt
mečio pasiekimų yra sėkmin
gas Lietuvos ir Lenkijos bend
radarbiavimas, stiprinantis 
Baltijos regiono pastovumą. 

NATO komiteto nariai pa
brėžė, kad šią savaitę vyks
tantis prezidento V. Adam
kaus vizitas JįįV yra ypač 
reikšmingas Lietuvai ir ki
toms Baltijos valstybėms da
bar, kai formuojami sprendi
mai, nulemsiantys tolesnę 
NATO plėtrą. 

Šios nevyriausybinės orga
nizacijos nariai išreiškė viltį, 
kad Lietuvos vadovo darbo vi
zitas taip pat prisidės formuo
jant palankų plačiosios JAV 
visuomenės požiūrį į Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių na
rystę NATO. 

Aptardamas padėti regione, 
V. Adamkus itin pabrėžė Lie
tuvos ryžtą aktyviai ruoštis 
narystei Šiaurės Atlanto orga
nizacijoje. 

* Buvusi premjerė, Naujo
sios demokratijos partijos pir
mininkė Kazimiera Pruns
kienė džiaugiasi, kad Lietuvos 
vyriausybė atsispyrė Rusijos 
verslovės „Gazprom" spaudi
mui parduoti kontrolinį „Lie
tuvos dujų" akcijų paketą ru
sams. Ekonomistė spėja, kad, 
perdavus dujų verslo valdymą 
„Gazprom", Lietuvai gali iš
kilti panašių problemų, kokių 
būta prieš porą metų „Ma
žeikių naftą" privatizavus 
„Williams International". 

* Prieš keletą metų Lietu
voje p radė ta teikti dovanų 
sąrašo paslauga palengva pri
gyja. Vis daugiau Lietuvos gy
ventojų per savo vedybas ar 
gimtadienius gauna dovanų, 
kurias išsirenka patys. Per 
praėjusius metus Lietuvoje su
situokė daugiau nei 8,000 
porų — 35 poros vien iš Vil
niaus ir Kauno bei Panevėžio 
miestų gavo vedybines dova
nas, kurias buvo išsirinkusios 
pačios, sudariusios vedybinių 
dovanų sąrašus. Nors lietuviai 
ir garsėja konservatyvumu bei 
turi senus kultūros papročius, 
tačiau palengva priima nau
jas, atėjusias iš kitų pasaulio 
kultūrų vestuvines tradicijas, 
leidžiančias jauniesiems gauti 
dovanas, kurias jie išsirenka 
patys. (Elta) 

* P r e m j e r a s Algirdas Bra
zauskas t ikisi , kad per ar
timiausius trejus darbo metus 
Lietuva taps Europos Są
jungos ir NATO nare. Tai jis 
pareiškė interviu vienam įta
kingiausių leidinių .Business 
Week", kuris visame pasaulyje 
leidžiamas 1 mln. egzemplio
rių tiražu. (LR, Elta) 

* „Kadencija j a u beveik 
įpusėjo, deja, stabilumo Kau
no miesto tarybos darbe nepa
daugėjo. Tai labai neigiamai 
atsiliepia miesto gyvenimui. 
Miesto taryba tampa joje dau
gumą turinčių Lietuvos lais
vės sąjungos ir Naujosios 
sąjungos (socialliberalų) vi
daus rietenų įkaite", teigė Sei
mo ir Kauno miesto tarybos 
narys, socialdemokratas Ri
mantas Ruzas. (KD, Clta) 

* Nors š iemet iš valstybės 
b iudže to pinigų vadovėliams 
nupirkti skirta šiek tiek dau
giau nei pernai, jų neužtenka 
atnaujinti mokyklų knygų fon
dus. Pedagoginę literatūrą da
bar leidžia daugiau kaip 20 
Lietuvos leidyklų, kurios, tar
pusavyje konkuruodamos, ge
rokai padidina vadovėlių kai
nas. Daugelio mokinių, nega
vusių vadovėlių mokyklose, 
tėvams šios kainos „neįkan
damos". (KD, Elta) 

* K a u n o valdžia su
s i rūp ino griuvėsiais pavir
tus iomis Šančių ir Panemu
nės kareivinėmis. Čia lankėsi 
meras, jo pavaduotojai, komi
tetų pirmininkai. Tartasi, 
kaip išgelbėti tai, kas dar liko 
iš kadaise milžiniško turto. 
Daugiau nei šimtas caro lai
kais statytų pastatų baigia vi
sai sugriūti. (LR, Elta) 

* Naujienų agen tū ros 
BNS Lie tuvos b iuro dar
buotojai — administracija, 
žurnalistai, vertėjai ir kom
piuterių specialistai — susi-
žėrė visus prizus kasmeti
niame agentūros suvažiavime, 
kuris savaitgalį vyko Latvijos 
pajūrio kurorte Jūrmaloje. 
BNS žmonės iš Lietuvos krep
šinio aikštelėje įveikė Estijos 
ir Latvijos komandas bei lai
mėjo visus profesinio meistriš
kumo konkursus, įskaitant ge
riausio pranešimo ir juokin
giausios klaidos. Lietuviai į 
Vilnių išsivežė perimti, č e>tų 
geriausio BNS biuro vardą ir 
„Krištolinės galvos" prizą už 
j į . i BNS i 

^^Tėvynėje pasižvalgius 
* Centro sąjungos atsto

vai Seime pasiryžę į savo 
frakciją priimti buvusį Libe
ralų sąjungos pirmininką Ro
landą Paksą ir jo komandą, jei 
jis nuspręstų palikti ne tik 
Seimo Liberalų frakciją. Tokią 
nuomonę pareiškė centristų 
vadovas Kęstutis Glaveckas, 
tačiau prisipažino, kad tokios 
situacijos partijoje kol kas 
nesvarstė. (R. Elta) 

* Nors Vilniuje „oran
žiniu dviračiu" bumas jau 
praėjo, dviračių nebeliko, 
tačiau kaip šio renginio prisi
minimas liko stovėti tušti 
oranžinių dviračių stovai ir ta
kas. Nors pačius dviračius 
savivaldybė pirko už firmų, 
kurios vėliau gavo iš savival
dybės įvairių užsakymų, su
aukotus pinigus, tačiau dvi
račių aikšteles savivaldybė 
rengė už biudžeto pinigus. 
Šiais metais per UAB „Vil
niaus kapitalinė statyba" yra 
skirta 36,000 litų dviračių 
aikštelėms įrengti. (LA, Elta) 

* Nusikaltėliams surast i 
re ikia ne tik teisėsaugos pa
reigūnų profesionalumo, su
manumo kantrybės, bet ir pi
nigų. Tačiau ne vien tų, kurie 
išleidžiami komandiruotėms, 
atlyginimams, benzinui. Pini
gai naudojami ir kaip jaukas 
nusikaltėliams privilioti. Kar
tais tas jaukas, kurio vertė 
būna ir šimtai tūkstančių litų, 
prarandamas visam laikui, o 
nusikaltėliai pasprunka. Nu
žudyto kunigo Ričardo Miku
tavičiaus kolekcijos paieškos 
jau kainavo 28,000 JAV dol. 
Slaptoms operacijoms skiria
mos lėšos kartais pradingsta 
be pėdsakų. (LR, Elta) 

* Latvijos ambasadorė 
Vilniuje Maira Moira teigia 
esanti susirūpinusi dėl pasta
ruoju metu Lietuvoje įvykdytų 
Latvijos piliečių apiplėšimų. 
Tai ambasadorė pareiškė susi
tikime su Lietuvos policijos 
generaliniu komisaru Vytautu 
Grigaravičiumi. Šiais metais 
buvo užpulti ir pagrobti 5 kro
vininiai vilkikai, priklausę 
Latvijos verslovėms, iš kurių 
tik vienas surastas. <BNS> 

* Telšių rajono mokyto
jai , savaitę pavėlavę, pir
madienį pagaliau pradėjo nau
juosius mokslo metus, tačiau 
rengiasi galimam streikui kitą 
mėnesį. Telšių rajono pedago
gai „prasitęsė" vasaros atosto
gas visa savaite dėl neišmo
kėtų atlyginimų ir netvarkos 
švietimo sistemoje. Visą pra
ėjusią savaitę pamokos nevy
ko 17-oje Telšių rajono mokyk
lų. .BNS. 

* Sekmadienį Kauno Ro
tušės aikštėje skandalais 
garsėjantis Seimo narys Vy
tautas Šustauskas surengė 
ketvirtųjų „Ubagų žygio prieš 
skurdą ir skurdintojus" meti
nių švente. „Bus 1000 porcijų 
kareiviškos košės, kurią pirk
siu už savo pinigus, mano par
tijos nariai atneš sumuštinių, 
vyks šokiai, gros kapela, dūdų 
orkestras", prieš renginį pasa
kojo V. Šustauskas. „Žinau, 
kad ateis ir išgeriantys, bet jie 
juk irgi žmonės, norintys val
gyti, o tapti girtuokliais juos 
gal sąlygos privertė", kalbėjo 
Lietuvos laivės sąjungos (LLS) 
vadas. Politikas didžiuoda
masis teigė, kad 1997 m. pir
masis metė iššūkį „skurdinu
siai šalį valdžiai ir išjudino 
visuomene". 

* Seimo pirmininko Ar
tūro Paulausko sekretoria
tui nuo pirmadienio ėmė vado
vauti teisininkė Rima Pumpu
tienė. Ji pakeitė Rasą Razgai-
tienę, kuri pareiškė norą pa
likti savo pareigas tuoj po 
naujos valdančiosios koalicijos 
sudarymo, tačiau tuomet suti
ko laikinai pasilikti, kol bus 
surastas naujas žmogus. Sena 
A. Paulausko bendražygė 52 
metų R. Pumputienė yra dir
busi prokuratūroje, vertėsi 
privačia teisininkės veikla, o 
pastaruosius dvejus metus 
dirbo advokate. R. Pumputie
nė dirbo A.Paulausko koman
doje, jam kandidatuojant į 
prezidento postą 1997 m. .BNS. 

* 47 metų šiaulietis Povi
las Kazakanskas rengiasi 
kovai dėl 50,000 JAV dolerių, 
kuriuos prieš dvi savaites ant 
suolo Šiauliuose rado tardyto
ja Jūratė Bieliauskienė. Pa
dėti įrodyti, kad surasti pini
gai yra jo pamestos santaupos, 
bankrutuojančios „Nuklono" 
gamyklos inžinierius pasamdė 
advokatą, kuris anksčiau dir
bo prokuroru. (LR, Elta) 

* Norvegijos Stangės 
miesto meras Jan Tyriberget 
atsiprašė lietuvių Kęstučio 
Mažono ir Deivido Šimkaus už 
tai, kad juos policija buvo 9 
valandoms uždariusi į areš
tinę. Atvykėliai iš Lietuvos 
Norvegijos policijos rūstybę 
užsitraukė dėl to, kad miš
kuose rinko ir pardavinėjo 
bruknes, neturėdami leidimo 
dirbti. Bet šis atsiprašymas — 
tik moralinė kompensacija lie
tuviams, kurie buvo nubausti 
piniginėmis baudomis ir iš
siųsti iš Norvegijos. (LR, Elta) 

* Rugsėjo 8 d. Vilniuje, 
Santariškių klinikose, po 
sunkios ligos mirė žymi Lietu
vos teatro režisierė Irena Bu
čienė. Rugsėjo 6 d. Valdovų 
rūmų rūsiuose, kaip ir numa
tyta, paskutinį kartą buvo su
vaidintas I. Bučienės režisuo
tas spektaklis „Barbora Rad
vilaitė". „Peržvelgę I. Bučie
nės sukurtų spektaklių sąra
šą, kuriame kelios dešimtys 
pavadinimų, pastebime, kad 
jame beveik nėra vienadienių, 
menko meninio lygio veikalų. 
Daugelis Irenos Bučienės 
spektaklių jau tapo vieno ar 
kito teatro istorijos puslapiu", 
nekrologe rašo teatro meno 
vadovas Egmontas Georgas 
Jansonas. 'BNSI 

* I Vilnių atvyko pasau
lyje žinomo Maskvos Jurij 
Nikulin vardo cirko Cvetnoj 
bulvare direktorius Maksim 
Nikulin. Kaip sakė „Baltijos 
vasaros cirko" direktorius Pet
ras Variakojis, garsus cirko 
meno veikėjas M. Nikulin, 
šviesaus atminimo aktoriaus 
komiko Jurij Nikulin sūnus, 
yra labai įdomus žmogus, įkū
ręs savo cirką ir jam vadovau
jantis, vedantis laidą apie cir
ką vienoje iš Rusijos televizi
jų. Kadangi Lietuvoje veikia 
vienintelis kilnojamasis „Bal
tijos cirkas", bet nėra stacio
naraus cirko, svečias domisi 
galimybėmis įkurti nuolat vei
kiančią cirko salę. tom 

KALENDORIU8 
Rugsėjo 11d.: Augantas. Gytaute 

(Gyte>. Gražuolis. Helga. Hiacintas, 
Protas, Sungailė. 

Rugsėjo 12 d.: Diemedis, Gvidas, 
Mantmine. Marija, Ovidijus, Sirvy
das. Tolvaldas, Vaidmantė. 
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SVEIKATOS KLA USĮMAIS 

SMEGENINIO PARALYŽIAUS ŠAUKLIAI 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Tokio paralyžiaus — „siro
ko" yra žinomi šie trys prišau-
kėjai: sklerozės sukeltas pra
einąs mažas paralyžiukas 
(Transien ischemic attac — 
TIA); širdies ataka ir tirštas 
kraujas raudonais kūneliais. 

Tas praeinantis paralyžėlis 
yra trumpas, praeinantis, vie
tinis nervų suirimas. J is yra 
vienas — ženklų esamos skle
rozės, kuri reikšmingai artina 
paralyžių — „stroką". Jį gavu
siųjų ketvirtadalis esti supa
ralyžiuojami — laike pirmo 
mėnesio, 5 proc, laike vienų 
metų — 12 proc. ir kas vieni 
metai po to — po 5 proc. 

Pas tuo paralyžėliu suaugu
sius prieš sulipimą kraujo 
plokštelių — priemonės šalina 
padidintą kraujo krešėjimą ir 
tuomi sumažina ateinančio 
paralyžiaus ir širdies atakos 
pavojų. 

Š i rd i e s l iga a r t i n a 
pa ra lyž ių 

Širdies liga žymiai padidina 
pavojų susirgti smegeniniu 
paralyžiumi — „stroku". Ne
priklausomai nuo kraujospū
džio, širdies arterijų priskreti-
mas cholesteroliu, ar jos pasil-
pimas daugiau negu du kar
tus, yra pavojingas paraly
žiaus atžvilgiu, palyginus su 
sveiką širdį turinčiais. 

Mažina susirgimą širdimi ir 
tuo pačiu „stroku" nerūkymas, 
suliesinimas kraujo choleste
rolio iki žemiau 200 ir sunor-
mavimas kraujospūdžio iki 
130/80. 

Dėl sklerozės atsiradęs šir
dies prieširdžiu virpėjimas ar
tina paralyžių, ypač pas pensi
ninkus. Tada kraujo krešuliu 
yra užkemšama arterija sme
genyse. Tokio krešulio susida
rymą žymiai mažina gydymas 
antikoagulantais (Warfarin). 
Tokį virpėjimą turintiems jau
nesniems aspirinas gelbsti iš
vengti paralyžiaus (bet ne ki
tokių pavojų paralyžiui). 

Krešė j imo g a u s u m a s 
a r t i n a para lyž ių 

Žymus ar net vidutinis rau
donųjų kraujo kūnelių kiekio 
padidėjimas kraujyje tirština 
kraują ir greitina jo sukrešė
jimą (Hypercuagulopathy). 
Tas sukelia paralyžių. 

Tų kūnelių gausa gydoma, 
nuleidžiant kraują ir jį pa
keičiant į veną suleistu skys
čiu bei antikoagulantais. Vie
nas lietuvis inžinierius mirė 
nuo tokios negalės. 

Yra paveldima hemoglobino 
nenormalaus baltymo liga — 
Sickle cell anemia, sukelianti 
paralyžių. Laimė, ji balta
odžius aplenkia. 

Sudėt ingi pavojai 
smegenims 

Jaunos moterys, imančios 
prieš pastojimą vaistus, dar ir 
rūkančios, žymiai padidina su-
'paralyžiavimo pavojų. Dar mo
terims artina paralyžių rūky
mas, padidintas kraujospūdis, 
riebalų netvarka kraujyje, 
cukraligė, nutukimas, užsisė
dėjimas — užsiplepėjimas ir 
menkas kąsnis. 

Paralyžėl io gydymas 
Viena sklerozės apraiškų 

pas kai kuriuos yra į paraly
žių panašus paralyžėlis — ne 
ilgiau trunkantis, kaip 24 va
landas. Tai stiprus ženklas, 
jog ateina tikras paralyžius. 
Jis gydomas, tolinant kraujo 
krešėjimą vaistais. Todėl, taip 
sunegalavus, tučtuojau tegu 
kas nors šaukia greitąją pa
galbą telefonu 911 ir sako: 
„Stroke!" Kuo greičiausiai, ne 
vėliau 24 valandų, reikia ligo
ninėje gauti prieš krešėjimą 
vaistus. O kol tas bus — tuo
jau nuryk sutrintą, vandenyje 
ištirpintą vieną aspirino (325 
mg) tabletę. 

Kasdien imant aspiriną, už
tenka tik ketvirčio tabletės. 
Veikimas toks pat, kaip ir vi
sos tabletės, tik esti mažesni 
negerumai, atsirandą nuo as-

Rugsejo 3 d. Lietuvos prez. V a l d a s Adamkus iankes: Vilniaus A. Jonyno 
ak lų jg mokykloje ir naujų mokslo metų proga pasveikino moksleivius bei 
mokyto jus . K ę s t u č i o V a n a g o iElta) nuotr . 

pirino, kaip kraujavimas iš 
žaizdos žarnyne. 

Geriausiai tolinsime para
lyžių sveiku valgiu — ovolacto 
vegetarišku, atsisakant rie
baus, saldaus ir sūraus kąs
nio. 

Tas sunku pasiekti, įpratu
siam į nesveiką valgį. Todėl 
vaikus auginkime, sveikai 
maitindami ir tuomi paralyžių 
tolindami. 

Šaltinis: „Basic Life Support 
(BLS) for Healthcare Provi-
ders", 2001. 

Sėkmės! 

IR BUČINIAI PLATINA LIGĄ 
Daugelis gerai žinome, ką 

reiškia, kai ima perštėti lū
pas: dažniausiai tai pirmasis 
požymis, pranešantis, jog ne
trukus iškils vandeninga pūs
lelė. Kaip tyčia, tokios pūsle
lės pasirodo einant į svarbų 
dalykinį susitikimą, vykstant 
atostogauti ar skubant į pa
simatymą su mylimuoju. Kaip 
išsaugoti gražias ir sveikas 
lūpas? 

Pūs le l inė vargina kas 
t reč ią žmogų 

Dažniausiai aplink lūpas at
sirandantis skausmingas per
šulys praneša, jog susirgote 
lūpų pūsleline (lotyniškai — 
Herpes labialis). Tai ne pa
prastas peršalimas, ne šiaip 
sau nušašėjimas, kaip dauge
lis mano, o rimta virusinė 
liga, kurią sukelia Herpes 
simplex virusas. Daug žmonių 
nešioja šį virusą, tačiau lūpų 
pūsleline suserga ne visi. 
Kaip rodo statistiniai duome
nys, netikėtai atsirandanti 
pūslelinė vargina kas trečią 
Lietuvos gyventoją. Kai orga
nizmas yra nualintas infek
cijų, stresų ir pervargimo, li
ga gali pasirodyti net iki 5-10 
kartų per metus. 

„ U n t u g o " geguž inė je sve ika t ą t ikr ino Cook C o u n t y ligonines gydytojai, 
t a r p jų ir d r . D e i m a n t e Tamošev ič iene (kairėje». kuri už metų baigs vi
d a u s ligų rezidentura Cook C o u n t y l igoninėje ir special izuosis onkologijo
j e (fellovvshipi. bei d r R a s a Kaz lauska i t e , Cook Coun ty ligonines endokr i 
nologijos s k y r i a u s gydytoja ' A t l e n d i n g Pl iysician) ir Rush universi te to do
c e n t e (A.-.sistant Professor) . AJgio Ž u k o nuotr . 

Virusą pasigauname 
vaikystėje 

Medikai nustatė, kad lūpų 
pūsleline dažniausiai užsikre
čiama ankstyvoje vaikystėje, 
kai pabučiuoja viruso nešio
tojas — dažniausiai mama, 
tėtis, brolis, sesuo ar kitas ar
timas žmogus. Tada virusas 
prasiskverbia pro odą ir gali 
visam gyvenimui įsikurti žmo
gaus organizme. Susidarius 
palankioms sąlygoms, jis su
aktyvėja — susergama lūpų 
pūsleline. 

Pūslelinė kamuoja ir 
vasarą 

Dažniausiai herpeso virusas 
užpuola peršalus ar aktyviai 
veikiant ultravioletiniams spin
duliams. Štai kodėl vasarojant 
pajūryje galima pamatyti tiek 
daug poilsiautojų nušašusio
mis lūpomis. 

Tačiau virusas gali suak
tyvėti ir dėl nuovargio, streso, 
stomatologinių procedūrų ir 
net menstruacijų. Herpeso vi
rusui suaktyvėjus, lūpas išbe
ria vandeningos pūslelės. Pa
prastai ši nusilpusio organiz
mo liga prasideda nemaloniu 
peršuliu. 

Kaip gydyti pūsleles? 
Pirmojoje ligos stadijoje, kol 

dar nėra pūslelių arba jos ne
sprogusios, efektyviausiai pa
dės virusą sustabdyti šiuolai
kiniai kremai ir vaistai nuo 
pūslelinės. Visų vaistų veik
lioji medžiaga — acikloviras 
— veikia herpeso virusą, su-
stabdydama jo dauginimąsi. 
Todėl liga pradeda trauktis. 
Vaistus geriausia nešiotis su 
savimi, nes virusas bet kada 
gali suaktyvėti. Vos pradėjus 
perštėti lūpas, užtepkite tepa
lo — ir pūslelės nespės net 
iškilti. 

Vaistus visuomet 
nešiokitės rankinėje 

Jei, prasidėjus ligai, greitai 
veikiančio kremo neturite po 
ranka, neišvengsite visų ligos 
stadijų: pūslelių, o joms su-
sprogus — šlapiavimo, beje, 
pačios pavojingiausios stadi
jos, nes būtent šiuo periodu 
galima užkrėsti kitus. 

Dar po kelių parų, jei nesi-

gydysite, an: lūpų susidarys 
šašas. Nekrapštykite jo, nes 
atsiras palankios sąlygos vys
tytis bakterinei infekcijai. 
Nors gydomieji tepalai efekty
viausiai veikia esant pirmai 
ligos stadijai, kai lūpą dar tik 
peršti, tačiau kremu pasitepti 
galite ir vėliau. Taip užkirsite 
kelią virusui plisti ir naujų 
pūslelių neiškils. Atsiradusias 
pūsleles reikėtų tepti ne re
čiau kaip 4-5 kartus per parą 
mažiausiai 5 dienas. Tik ne
tepkite jau pratrūkusių pūs
lelių. 

Spiritas ir dantų pasta ne
padės. O vis dar pasitaiko, 
kad pūsleles bandome gydyti 
salicilo spiritu, cinko tepalu 
arba, dar blogiau, dantų pas
ta. Nors šios medžiagos ir pa
greitina pūslelių nudžiūvimą, 
tačiau nė viena jų nesustabdo 
ligos, negydo ir nemažina rizi
kos užkrėsti kitus žmones. 

Kokius vaistus rinktis? 
Specialistai sako, kad visi 

vaistai nuo pūslelinės skiriasi 
tik kaina, o veikimas — vieno
das. Brangiau mokame tik už 
firmos vardą, pakuotę ir pa
galbines medžiagas, galinčias 
sustiprinti pagrindinės tepalo 
sudėtinės dalies — acikloviro 
— poveikį. 

Šiuo metu populiariausi 
Lietuvoje vaistai nuo pūsleli
nės — „Acic" ir aZovirax", 
tačiau yra ir tokių pat veiks
mingų pigesnių kremų, ku
riuos gamina mažesnės fir
mos. 

Pastaba: JAV neblogai 
veikia „Medicated Blistex", 
„Carmex", „Chapstick" (medi-
cated) ir kiti, skirti tam tiks
lui, be recepto gaunami vais
tinėse ir įvairiose kitose par
duotuvėse. (Red.) 

Tai įdomu... 
Škotų mokslininkai įrodė, 

kad herpeso virusas gali būti 
naudingas gydant smegenų 
vėžį. Iš devynių ligonių, ku
riems buvo likę gyventi apie 
mėnesį, net keturi iki šiol te
begyvena, nors praėjo treji 
metai po to, kai į jų auglius 
buvo įšvirkštas virusas. Viru
sas veikia auglį, pristabdo jo 
vystymąsi ir plitimą. Grupė, 
vadovaujama Mairos Braun, 
naudojo herpeso virusą glio-
mos — vienos pavojingiausių 
smegenų vėžio formų — ląste
lėms naikinti. Jei sėkmingai 
baigsis ir kiti bandymai, her
peso viruso terapija bus taiko
ma ir kitoms agresyvioms 
vėžio formoms gydyti, pavyz
džiui — odos ar gimdos vė-
Ž 1 U 1 - .Vitu". 2001 m.. Nr.4 

kaip ir pasterizavimo, sterili
zavimo, atšaldymo, užšaldymo 
tikslas — kuo ilgiau išsaugoti 
gerą maisto produktų kokybę 
— sunaikinti kenkėjus, ge
dimą sukeliančias bakterijas, 
mieles, pelėsius, taip pat su
stabdyti ankstyvą dygimą, no-
kinią. Vartotojams rūpi, ar 
apšvitinti maisto produktai 
nėra radioaktyvūs, ar juose 
neatsiranda vėžį sukeliančių 
medžiagų, ar nesumažėja jų 
mitybinė verte. 

Atsakymą \ šiuos klausimus 
parengė Sveikatos apsaugos 
ministerijos (SAM) Ryšių su 
visuomene skyrius. 

Europos Sąjungoje, kaip tei
giama minėtame SAM prane
šime, maisto švitinimas ribo
jamas. Pagal Europos Tarybos 
direktyvą, apšvitinimas lei
džiamas tais atvejais, jei yra 
įrodomas šio apdorojimo būdo 
technologinis pranašumas. At
sižvelgiant į ekonomines ir 
maisto produktų apdorojimo 
technologines galimybes, vals
tybės tvirtina leidžiamų apdo
roti jonizuojančiąja spindu
liuote produktų sąrašą. Pavyz
džiui, Europos Sąjungos vals
tybėse leidžiama apšvitinti tik 
sausas aromatines žoles, pries
konius ir daržovių padažus. 

Pagal Europos Tarybos di
rektyvą, kiekviena apšvitinto 
maisto pakuotė, teikiama var
totojui, turi būti pažymėta žo
džiais „apšvitintas" arba „ap
dorotas jonizuojančiąja spin-
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duliuote". Maistą švitinant pa
gal visus šiam apdorojimo bū
dui keliamus reikalavimus, 
mitybinė jo vertė pasikeičia 
tiek, kiek ir verdant, pasteri
zuojant, užsaldant ar džiovi
nant. 

Šiuo metu Lietuvoje nėra 
įmonių, savo produkciją apdo
rojančių jonizuojančiąja spin
duliuote. (Elta) 

JEIGU STAIGA DIDĖJA SVORIS 

AR PAVOJINGAS 
APŠVITINTAS MAISTAS? 

Maisto apšvitinimas — ne
nauja, tačiau daugeliui varto
tojų dar negirdėta maisto ap
dorojimo technologija. Jos, 

Svorio prieaugio priežastys 
gali būti fizinės, psicholo
ginės, socialinės bei ekono
minės. 6-15 proc. vaikų ir pa
auglių turi antsvorio. Tarp 
suaugusiųjų antsvorio turi vi
dutiniškai 25 proc. vyrų ir 30 
proc. moterų. Yra pastebėtas 
atvirkščias ryšys tarp socio-
ekonominių sąlygų ir nutuki
mo paplitimo. Genetiniai fak
toriai, tokie kaip nutukimo ti
pas ir riebalų pasiskirstymas, 
gali turėti reikšmės svorio 
prieaugiui ir sumažėjimui. Vis
gi pati dažniausia svorio prie
augio priežastis yra per dide
lis kalorijų suvartojimas. Ga
na dažni ir vaistų sukelti ape
tito ar medžiagų apykaitos pa
kitimai. Tik retais atvejais ga
lima rasti fizinę priežastį, to
kią kaip endokrininės siste
mos disbalansas. 

Per didelis kalorijų suvar
tojimas yra pati didžiausia 
svorio padidėjimo priežastis. 
Daugelis pacientų aptarinėja 
savo valgymo įpročius labai 
nenoriai ar tiesiog negali pa
sakyti, kokį kiekį ir kokio 
maisto jie suvartoja per dieną. 
Efektyvus valgymo įpročių 
įvertinimo būdas yra ligonio 
vedamas valgio dienoraštis, 
kuriuo remiantis galima ap
skaičiuoti suvartotų kalorijų 
kiekį. Toks kalorijų apskai
čiavimas, derinamas su orga
nizmo medžiagų apykaitos ap
skaičiavimu, gali pasitarnauti 
nustatant valgio kiekio įtaką 
ligonio svoriui. 

Svorio padidėjimą gali su
kelti įvairių grupių vaistai. 
Dažniausiai jų mechanizmai 
nėra aiškūs, tačiau šie vaistai 
gali veikti tiek apetitą, tiek ir 
metabolizmą. Vaistų dozavi
mas ir vartojimo būdas taip 

t pat gali turėti reikšmės. Daž
niausiai kuo labiau vaistas 
slopina, tuo didesnė tikimybė, 
kad jis paskatins svorio prie
augį. 

Metus rūkyti paprastai svo
rio prieaugis būna saikingas 
ir vidutiniškai siekia apie 4 
kilogramus. Nustojus rūkyti 
sulėtėja bazinė (pagrindinė) 
medžiagų apykaita, be to, daž
nai imama daugiau valgyti 
(suvartojama daugiau kalo
rijų). Paprastai šis poveikis 
tęsiasi ne ilgiau nei porą mė
nesių. 

Ieškant svorio • prieaugio 

priežasčių, visada reikia įver
tinti psichikos ligų bei sutri
kimų tikimybę. Persivalgymas 
gali lydėti daugelį neurozių ir 
kai kurias depresijos formas. 
Iš jų dažniausiai pasitaikantis 
sutrikimas, skatinantis svorio 
padidėjimą, yra nervinė buli-
mija (bulimia nervosa). Šiam 
sutrikimui būdingi nežaboto 
valgymo epizodai, besikeičian
tys su nevalgymo periodais. 
Bulimia nervosa reikėtų skirti 
nuo tų atvejų, kai svoris kren
ta dėl laisvinamųjų vartojimo. 
Bulimia nervosa yra daug 
dažniau pasitaikantis sutriki
mas nei anksčiau manyta. 
Manoma, kad Jungtinėse Vals
tijose nuo jo kenčia apie 10 
proc. moterų ir 1-2 proc. vyrų. 

Rutininis kraujo biochemi
nis tyrimas neretai gali padėti 
įminti, dėl kokių priežasčių 
didėja kūno svoris. Greitas 
svorio prieaugis dažnai yra 
susijęs su nuo insulino nepri
klausomo diabeto pradžia. Ki
ti biocheminiai elektrolitų, to
kių kaip kalis, disbalansas ar 
bendro CO2 nukrypimas nuo 
normos gali būti sergant 
Kušingo liga (dėl hipofizės pa
tologijos) arba Kušingo sind
romu (dėl antinksčių patologi
jos). Jei įtariama bet kuri iš 
šių ligų, tai vienintelis tyri
mas, galintis patvirtinti diag
nozę, yra kortizolio kiekio se
rume nustatymas. Jei kortizo
lio kiekis serume yra padi
dėjęs, tai reikėtų ištirti deks-
metazono supresiją, kad būtų 
galima tiksliau nustatyti su
trikimą. 

Nors dažnai įtariama, kad 
svorio prieaugio priežastis yra 
hipotireozė, tačiau tai pasi
tvirtina retai. Net tada, kai 
yra didelis skydliaukės hor
monų trūkumas sergant mik
sedema, svorio padidėjimas 
paprastai daugiausia būna 
nulemtas skysčių retencijos. 
Kartais svoris gali padidėti, 
kai ligonis pats nustoja varto
ti skydliaukės hormonus, skir
tus pakaitinei terapijai. 

Gydymo menas, 2001 m. 

ODOS m LAZERINES 
CHIRURGIJOS CENTRAS 

Sostinės privačių medicinos 
įstaigų tinklą papildė dar vie
na. Rugsėjo 3 d. Čiurlionio ir 
Sierakausko gatvių kampi-

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties. 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerf0fsur9eryandbreasthealth.com 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS . 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn. IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hilte, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60662 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL 
1 mylia (vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. S ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

ValanEjos pagal susitarimą 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supertor, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 312-337-1285 

niame pastate atidarytas ži
nomo onkologo chirurgo Kara-
peto Babajano vadovaujamas 
Odos ir lazerinės chirurgijos 
centras. 

Ligonių diagnostikai ir gy
dymui naujajame centre nau
dojama moderni aparatūra. 
Pavyzdžiui, veido kraujagyslių 
patologijos pataisymui ir kapi
liarinių venų gydymui skirtas 
aparatas „DioLite", taip pat 
„Uni-laser 450", kuriuo sėk
mingai galima pašalinti pig
mentines dėmes, apgamus ir 
kitus paviršinius odos dari
nius, taip pat giliąsias odos 
raukšles. 

Dermatoskopijos aparatas 
„Mole Max II" padeda gydyto
jams diagnozuoti ankstyvų 
stadijų melanomą. 

Odos ir lazerinės chirurguos 
centre dirba dermatologijos, 
angiochirurgijos, mamologijos, 
plastinės rekonstrukcinės chi
rurgijos ir kitų sričių specia
listai. (Elta) 

http://www.centerf0fsur9eryandbreasthealth.com


PUČO UŽKULISIAI 
E. RINGUS 

Pirmą kartą Rusijos istori
joje krašto valdžia pasikeitė, 
ir taip drastiškai, be dideliu 
aukų. Toks įvykis nustebino 
visus, kas stebėjo įvykius Ry
tų Europoje. Apie vadinamų 
„Rugpjūčio pučą" prirašyta 
daugybė knygų tiek iš aktyvių 
dalyvių, tiek ir stebėtojų įvai
riose šalyse. Faktai, pavaiz
duoti tuose prisiminimuose ir 
komentaruose, dažnai yra 
skirtingi. Ne visi užkulisiniai 
įvykiai yra teisingai aprašomi. 
Vienas tokių dalyvių, A- Ja-
kovlev, artimas Gorbačiov 
bendradarbis ir didelis Lietu
vos draugas, 10 metų proga 
atsiuntė Maskvos populiariau
siam laikraščiui „Moskovskije 
Novosti" straipsnį, kur dar 
kartą peržvelgiami įvykiai, 
galutinai užbaigę Sovietų Są
jungą ir palaužė KGB apa
ratą. 

Kad supažindintų visus, ku
rie vis dar grįžta į artimą pra- • 
eitį, „Draugas" nutarė per
spausdinti A. Jakovlevo 
straipsnį ir dar kartą priminti 
skaitytojams, ypač naujiems, 
faktus bei užkulisius vadina
mame „Rugpjūčio puče". 

Gorbačiov pradėjus pere-
stroikinę veiklą ir pasikeitus 
KGB šefui, partinė drausmė 
pradėjo kristi. Baime prieš 
tvarkdarius irgi stambiai su
mažėjo. 1990 m. viduryje 
atstovai pirmame suvažiavime 
nutarė paskelbti Rus;jos Fe
deraciją. Maždaug tuo pačiu 
metu sušauktas 28-asis parti
jos suvažiavimas. Po karštų 
diskusijų partija pakeitė savo 
vardą į Rusijos Komunistų 
partiją. Gorbačiov vis dar 
pasilaikė savo titulą (sekreto
riaus), bet jau su daug mažes
niu autoritetu. Nuo partijos 
atsiskyrė demokratai su Jei-
cin priešakyje. 

Kovo 1991 m. buvo praves
tas referendumas, sprendžian
tis Sov. Sąjungos likimą. Bai
sų dauguma buvo už sąjungos 
išlaikymą. Tačiau šešios res
publikos tame referendume 
nedalyvavo. Griuvimo proce
sas ėjo pirmyn, pinigo verte 
krito, krautuvės jau visiškai 
tuščios. Gorbačiov patarėjai 
kalbino gelbėti padėtį, jiems 
žinoma sena tvarka — prie
varta. Maskvos gatvėse pasi
rodė tankai, į kuriuos mask
viečiai daug dėmesio nekreipė. 

Vilniuje 1991 m. sausio pra
džioje Gorbačiov pabandė pa
naudoti prievartą. Ir apdegė 
pirštus. Vilnius pagreitino im
perijos žlugimą, pralaužė le
dus, padrąsino kitų respub
likų vadovus. Savo prieteliui 
A. Jakovlev jis pasakė: „Ne
noriu būti laikomas istorijoje 
kruvinu tironu". Dar būdam?..-: 
prie vairo, Gorbačiov bandė 
rasti naują būdą išlaikyti ko

munistinę imperiją, keičiant 
seną konstituciją nauja, su 
kuria galėtų sutikti kitos res
publikos, bet jau kaip suve
reniniai kraštai. Čia A. Jakov
lev atidengia mažą paslaptį. 
Tuo tarpu, kai atstovai gvilde
no naują konstituciją, Gorba
čiov, Jelcin ir Nazarbajev (Ka
zachstano vadovas) Maskvos 
priemiestyje, susirinkę patys 
vieni, pritarė visai kitam 
konstitucijos projektui. Pagal 
jų paruoštą projektą, Gorba
čiov buvo numatytas būti pre
zidentu, Nazarbajev — prem
jeru. Dažnose s;ivo kalbose per 
televiziją būsimas prezidentas 
bandė aiškinti konstitucijos 
pagrindinius straipsnius. Bet 
beaiškinant pats dažnai pasi
mesdavo, palikdamas klausy
tojus abejonėse. Gaių gale pro
jektas nebuvo paskelbtas, o 
pats jo sumanytojas nutarė iš
važiuoti atostogų. Prieš išva
žiuojant, Gorbačiov buvo įspė
tas, kad važiuoti iš sostinės to
kiu nepastoviu laiku yra pavo
jinga (sovietų laikais stambes
ni pakeitimai vykdavo, šefams 
esant atostogose). 

Gorbačiov „dača" 
Gorbačiov, tapęs Sov. Sąjun

gos vadovu, nesnaudė. Tuoj 
pradėjo statyti sau „dačą" — 
ty£ JU dar būta mažai. Jis pa
sirinko vieną gražiausių Kry
mo pajūrio krantų. „Dača" bu
vo statoma slaptai ant aukštos 
uolos. State išimtinai KGB 
tarnautojai, sakoma, pora sta
tybinių batalionų. Ant uoluoto 
kranto reikėjo privežti daug 
juodžemio, prisodinti daug 
medžių, kad būt po kuo pa
sislėpti nuo saulės. Vidaus 
įrengimai atvežti iš užsienio. 
Svečių iš užsienio naujas „da-
čos" savininkas nekvietė, kad 
neparodytų išlaidumą ir aukš
čiausios šalies komunisto ka
pitalistinį polinkį. 

Nervingumas Maskvoje 

Svarbiausi aparatčikai sekė 
imperijos griuvimą ir jų pačių 
pražūtį. Kas žino, kaip bus el
giamasi su jais, naujai grupei 
perėmus Kremlių? Į oro uostą 
Gorbačiov palydėjo KGB še
fas V. Kriučkov. Pakelyje abu
du nagrinėjo padėtį krašte ir 
reikalą reaguoti į galimus są
myšius. Bet kaip? Gorbačiov 
išvykstant iš Maskvos, val
džios aparatas pereidavo į są
jungos viceprezidento rankas 
— G. Janajev. Be kitų val
džios pareigūnų, A. Jakovlev 
atkreipia dėmesį į Gorbačiov 
sekretorių V. Boldin. Per V. 
Boldin Gorbačiov perduodavo 
savo instrukcijas, kai nenorėjo 
būti tiesiogiai įveltas. Kai ku
rie spėlioja, kad V. Boldin da
lyvavimas pučminkų grupėje 
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Purvėnų užkarda Lietuvos-Baltarusijos pasienyje. Ši užkarda yra pirmoji, pastatyta panaudojant Europos 
Sąjungos institucijų lėšas. Užkarda priklauso Varėnos pasienio policijos rinktinei. G. Žilinsko (Elta) nuotr. 

buvo žinomas Gorbačiov ir jo 
nereagavimas rodė, jog jis nie
ko prieš įvedimą „išimtinės 
padėties" neturėjo tik vėl no
rėjo likti pašalyje. Kiti spė
lioja, kad Gorbačiov išvyko 
atostogų tokiu neramiu laiku, 
kad paliktų laisvas rankas pa
valdiniams, kurie „be jo ži
nios" būtų naudoję griežtas 
priemones. Prieš lipant į lėk
tuvą, Gorbačiov įspėjo Kriuč
kov sekti Janajev ir Jelcin el
gesį. 

Paskutiniame kabineto po
sėdyje Gorbačiov paliko ins
trukcijas, ką daryti, kilus ne
ramumams. Tos instrukcijos 
buvo: reikės elgtis kietai, jeigu 
padėtis to reikalaus, eisime 
net prie paskelbimo „išimtinės 
padėties". Ir taip aparatas 
pasiruošė visoms galimybėms. 
Apie tuos pasiruošimus Gor
bačiov buvo informuojamas 
kasdien, ir laukdavo konkre
čių pasiūlymų. Nesulaukdavo. 
Pirmasis sekretorius skusda
vosi skausmais nugaroje. 

Vėl t ie žurnalistai 

Padėtis krašte blogėjo, lai
vas plaukė be kapitono. Iš 
kažkur Maskvos laikraštis 
„Moskovskije Novosti" ištrau
kė naujos konstitucijos kopiją, 
nors ji gulėjo slaptų doku
mentų stalčiuje, ir paskelbė. 

Vienas konstitucijos punktų 
buvo nauji santykiai tarp 
centro ir respublikų. Buvusi 
Sov. Sąjunga turėjo būti pa
keista į „Suvereninių Socialis
tinių Respublikų Sąjungą", ki
taip sakant, konstitucija pa
tvirtino Sov. Sąjungos likvida
ciją. Laikraštis teigė, kad toks 
sprendimas reikalauja visų pi
liečių sutikimo. Laikraštis pa
žymėjo, kad kol kas tik Rusija, 
Kazachstanas ir Uzbekistanas 
nutarė pasirašyti. Baltarusija 
ir Tadžikistanas nutarė pa
svarstyti, o Ukraina Turkme-
nistanas, Azerbaidžanas ir 
Kirgizija žadėjo pasirašyti ru
deniop. Lietuva, Latvija, Esti

ja, Moldavija, Gruzija ir Ar
mėnija dalyvauti naujo

je sudėtyje atsisakė. Tokių žinių 
paskelbimas be leidimo Gor
bačiov smarkiai supykino ir jis 
reikalavo tuojau rasti, kas „iš
leido paukščiuką". Tačiau ry
tojaus dieną šį projektą pa
skelbė visi svarbesni Rusijos 
laikraščiai. 

Rugp. 17 dieną pagrindiniai 
„pučininkai" susirinko KGB 
slaptose patalpose, nepasitikė
dami savo agentais. Posėdį 
atidarė patalpų šeimininkas 
Kriučkov, diskusijose daly
vavo kiti dalyviai, tačiau ne
parodydami didelio entuziaz
mo. Kažkodėl šiame posėdyje 
nedalyvavo Janajev, Pugo, 
Lukjanov. Prie kitų delegatų 
prisijungė ir KGB savisaugos 
šefas, kad nebūtų vargo su 
„dačos" apsaugos personalu. 

Rugpjūčio 18 d. delegacija 
išskrido į Krymą. Vasarvietė 
buvo saugoma KGB dalinių. 
Turint savo tarpe KGB apsau
gos šefą, pirmą apsaugos sie
ną praeiti sunkumų nebuvo. 
Vasarvietės laukiamajame de
legaciją pusę valandos užlaikė 
asmeninis apsaugos vadas, kol 
Gorbačiov įsitikino, kad pavo
jaus nėra. Delegatai pranešė 
Gorbačiov apie sunkią padėtį 
šalyje ir bandė įtikinti prezi
dentą (Sov. Sąj.) imtis kietų 
priemonių iki įvedimo „išim
tinės padėties". Po ilgų disku
sijų Gorbačiov dokumentą pa
sirašyti atsisakė. Tada jam 
buvo pasiūlyta laikinai per
duoti valstybės vairą Janajev. 
Jis žadėjo atlikti Juodą dar
bą" ir jis galėsiąs grįžti Mask
von. Pagal vieną delegatą, po
kalbio gale Gorbačiov atsisvei
kindamas paspaudė kiekvie
nam ranką ir pasakė: „Velnias 
su jumis. Darykit kaip išma
note". Į Maskvą grįžo 7 vai. 
vak. ir tuojau pradėjo posė
džiauti, bandydami sudaryti 
komitetą specialiam „išimti
nės padėties" pravedimui. Ko
mitetui priklausė 11 asmenų, 
o pirmininku išrinktas Jana

jev. Posėdis baigėsi rugp. 19 
d., 3 vai. ryte. Janajev pasi
rašė įgaliojimą veikti prezi
dento vardu ir pirmą „komi
teto potvarkį" — „išimtinės 
padėties" paskelbimą. Kriuč
kov ir gen. Jazov įsakymu, į 
Maskvą atvyko specialūs Alfa 
daliniai, kurių uždavinys tu
rėjo būti užimti Baltuosius rū
mus ir sugauti Jelcin. Jelcin 
tačiau sugebėjo atvykti į 
Kremliaus aikštę, užlipti ant 
tanko ir išdrožti kalbą prieš 
pučistus. Alfa vieneto padali
niai ne visi buvo palankūs 
pučistams, Baltųjų rūmų ne
puolė ir taip perversmas su
griuvo. Rugp. 21 d. komitetas 
nutarė gelbėti savo sprandus 
ir nuskrido pas Gorbačiov, ku
ris jau buvo painformuotas 
apie pučo nesėkmę. Su Jana
jev ir jo draugais Gorbačiov 
derėtis .nesutiko. Užuot to, va
sarvietes apsauga Janajev bei 
kitus areštavo ir išsiuntė 
Maskvon lėktuvu, kartu su 
Gorbačiov. 

Pučas pagreitino komunis
tinės sistemos griuvimą ir de
mokratijos pradžią Rusijoje. 
G. Janajev šiuo metu dirba 
mažame banke ir praeities 
klaidas gesina degtine. 

* Krašto apsaugos minis
terijos (KAM) ir kariuomenės 
vadovybė džiaugiasi puikiu 
tarptautinių mokymų „Amber 
Hope 2001" organizavimu ir 
karių pasirengimu. Trečiadie
nį Rukloje, kur įsikūręs moky
mų štabas, KA ministras Li
nas Linkevičius sake. kad pra
tybose dalyvauja 14 NATO ir 
bendrininkių valstybių, todėl 
tai puiki proga mokytis bend
rų veiksmų ir krizinių situa
cijų valdymo. Lietuvos lauko 
kariuomenės vadas, mokymų 
vadovas pulkininkas Valdas 
Tutkus pabrėžė, kad pratybų 
metu yra puiki proga dirbti 
kartu su NATO kariais ir šta
bo karininkais. Iš mokymuose 
dalyvaujančių 14 valstybių 9 
Driklauso NATO. iBNS' 

Rinkimai — 
gerais 

Juk dar prisimename, kiek 
maišaties buvo, pernai rudenį 
vykusiuose JAV prezidento 
rinkimuose, kiek ilgai truko, 
suskaičiuoti balsus (dar ir 
šiandien yra manančių, kad 
visgi Baltuosiuose rūmuose 
turėjo apsigyventi Al Gore, o 
ne George W. Bush) ir kiek 
anekdotų sukurta apie Flori
dą, nesugebėjusią atlikti bai
sų suvestinę... Visai kas kita 
Baltarusijoje! Nepraslinkus 
nei dviem valandom po balsa
vimo būstinių uždarymo, jau 
balsai buvo suskaičiuoti ir 
paskelbtas laimėtojas: Alek
sandras Lukašenka gavo 81 
proc. balsų. Tokio „stacho-
novietiško" balsų skaičiavimo 
galėtų pasimokyti ir Amerika, 
ir bet kuri kita valstybė. Čia 
jau nekalbame apie demokra
tiją, nes Baltarusija į tokios 
sistemos santvarką nepreten
davo kone nuo pat Sovietų 
Sąjungos subyrėjimo. Kai ki
tos pavergtosios tautos sku
bėjo skelbti nepriklausomybės 
atkūrimą, Minskas tūpčiojo 
vietoje, o gyventojai neskubėjo 
versti nuo pjedestalų komu
nizmo vadų statulų ir keisti 
raudonas vėliavas į baltaru
siškąsias. Juo labiau, kai val
džią į savo rankas stipriai 
suėmė prezidentas Lukašen
ka, kurio, atrodo, pagrindinis 
tikslas buvo visomis prie
monėmis nuslopinti opoziciją, 
atstumti Vakarus ir vėl patek
ti į Maskvos globą. 

Prezidento rinkimų rezulta
tus paskelbus, opozicijos liku
čiai (Lukašenka prieš balsavi
mus pasistengė išsklaidyti ir 
suskaldyti opoziciją, padaryti 
ją beveik neveiksminga) skel
bia, kad rinkimai buvo ne
teisėti ir gyventojai toli grąža 
nėra patenkinti savo buitimi 
bei prezidentu. 

Rinkimų teisėtumu abejoja 
ir užsienio stebėtojai, nors jie 
iš esmės savo paskirties neat
liko. Tuo pasirūpino preziden
tas ir jo patikėtiniai: nemaža 
dalis atsiųstų stebėtojų buvo 
diskredituoti (esą buvę „nele
galūs"), trukdytas jų priėji
mas prie interneto ir cen
zūruojama juo siunčiama in
formacija. Su panašiomis 
kliūtimis prieš rinkimus su
sidūrė ir opozicijos kandida
tai, nes prezidento kontroliuo
jama žiniasklaida atsisakė 
skelbti jų pavardes "bei pasi
sakymus. Apskritai bet kokia 
agitacija, susirinkimai, de
monstracijos ir esamos val
džios kritika buvo griežtai 
kontroliuojama — areštais, 
grasinimais. įvairiais perse
kiojimais. 

• kaip „senais 
laikais" 

Nors opozicija teigia, kad 
visgi Baltarusijoje beveik 90 
nuošimčių jaunesnio amžiaus 
žmonių yra prieš Lukašenką, 
bet senesnioji karta jo valdžia 
patenkinta. Nepaisant, kad 
Baltarusija yra viena skur
džiausių iš sovietų imperijos 
valdytų šalių, „vyresniesiems 
pensijos išmokamos laiku, už 
savo darbą taip pat laiku 
žmonės gauna atlyginimą, be 
to, valstybė išvengė skaudaus 
pereinamojo laikotarpio, kuris 
tebekamuoja Ukrainą ir kitus 
kaimyninius kraštus, besis
tengiančius pereiti į laisvos 
rinkos ekonomiką". Gyvento
jai tiki, kad jie visgi geriau 
gyvena, kaip ukrainiečiai ar 
rusai. Daugumas jų dirba kol
chozuose, kaip ir sovietiniais 
laikais, turi pakankamai duo
nos, į politiką nesikiša, vaka
riečiais nepasitiki ir nenori 
,jų malones", todėl savo dalia 
nesiskundžia. Tik inteligenti
ja „šiaušiasi prieš valdžią ir 
nežino, ko ieško". 

Kaip ir buvo galima tikėtis, 
Lukašenka numojo ranka į 
užsienio užuominas, kad rin
kimų rezultatai jau iš anksto 
buvo žinomi ir nieko bendra 
su tikraisiais balsavimų duo
menimis neturi. „Mūsų rinki
mams nereikia užsienio pri
pažinimo", — pasakęs prezi
dentas. Į valdžią atėjęs 1994 
m. tiesiai iš kolchoze pirmi
ninko pareigų, pasistengė jo
je įsitvirtinti, nesiskaityda
mas su priemonėmis. Luka
šenka atvirai šaiposi iš Vaka
rų pastangų užmegzti arti
mesnius ryšius su Minsku, 
rodo susižavėjimą ne tik Stali-

.nu, bet ir Hitleriu, galbūt net 
stengdamasis sekti jų pėdo
mis, Baltarusijoje sukurda
mas valdžios kontroliuojamą 
režimą. Vyriausybės žinioje 
yra spauda, radijas, televizija 
ir visa komunikacijos sistema. 

Po rinkimų Baltarusijoje 
niekas nepasikeitė. Lietuvai 
tai kamynė (su Baltarusija 
turi ilgiausią pasienį, kaip su 
bet kuria kita valstybe, o tas 
savaime sudaro problemą), 
kurios vidaus ir užsienio poli
tika turėtų būti budriai stebi
ma. Prieš rinkimus už Lu
kašenką Lietuvoje atvirai pa
sisakė tik Seimo narys J. Ve
selka, žinomas savo nusista
tymu prieš Lietuvos narystę 
NATO. Veselka gyrė Baltaru
sijos laimėjimus ūkio srityje, 
ypač, kad ten nėra nedarbo. 
Jis, deja, nepriminė, kad Bal
tarusija neatsilygina už Lietu
vai už elektrą ir nepaminėjo 
nuolatinės prezidento opozi
cijos persekiojimo... 

LR SEIMO IR LB ATSTOVŲ 
KOMISIJA 

XT A LIUDA RUGIENIENĖ 
Nr.4 Reikėtų 

sudaryti kursų programų 
struktūrą, nustatyti paskaitų 
perdavimo būdą, parengti 
praktiškus mokymo metodus, 
nustatyti užmokestį ir kreditų 
teikimo sistemą ir, Lietuvos 
bei JAV Lietuvių Bendruome
nės jėgomis, per įvairius tink-
lapius ir žiniasklaidos siste
mas skelbti apie studijų gali 
mybe. Teledistancinis moky
mas bei videokasetinės prog
ramos taip pat būtų labai nau
dingos užsienio lituanistinėms 
mokykloms. Ši mokymo prie
monė būtų ypač reikšming.i 
mažoms apylinkėms ir pavie
nėms šeimoms. Temose galėtų 
atsispindėti kalbos mokymas. 
istorija, krašto pažinimas, su
pažindinimas su literatūra, 
dainomis, muzika, tautiniais 
šokiais, papročiais, taip pat 

žinios apie žemės ūkį, pramo
nę bei kitus dalykus, galėtų 
būti parengti programų ciklai 
ir vyresniems, pavyzdžiui, po
litinės paskaitos, filosofijos, 
psichologijos, sveikatos. „JAV 
LB Krašto vaidyba yra tos 
nuomonės, kad iš išeivijos 
pusės būtų skatinamas stipen
dijų sukaupimas ir magistrų 
ir doktorantūros studijų mece
navimas. Ši žmonių grupė bus 
ypač svarbi Lietuvos ateičiai". 
Toliau S. Bačkaitis kalbėjo 
apie informacijos pasikeitimą, 
įvairiu leidinių būtinybę, 
mokslinį darbą dirbančių tau
tiečių ryšius. „Lietuvių Bend
ruomenė suinteresuota skatin
ti vietinį lietuvių jaunimą vyk
ti trumpalaikių ir ilgalaikių 
studijų į Lietuvą. Tai padėtų 
ne tik išlaikyti mūsų vaikų ir 
vaikaičių lietuvybę, bet taip 

pat padėtų jiems nebrangiai 
įgyti aukštąjį mokslą ir turėti 
mokslo laipsnius, pripažintus 
ne tik Europoje, bet ir JAV". 

Bendradarbiavimui mokslo 
srityje poreikių tikrai netrūks
ta, tačiau yra reikalingas Lie
tuvos pritarimas ir pasiūly
mai, todėl komisija į posėdį 
pakvietė universitetų bei aka
demijų rektorius, Švietimo ir 
mokslo ministrą, LR Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininką. 

Pranešimus pateikė net aš
tuoni rektoriai, pirmasis pa
šnekovas buvo Vytauto Di
džiojo universiteto rektorius ir 
Rektorių konferencijos vice
prezidentas prof. habil. dr. Vy
tautas Kaminskas, paaiškin
damas visą Lietuvos aukštojo 
mokslo sistemą. Lietuvoje yra 
15 universitetinių aukštųjų 
mokyklų — tai akademijos ir 
universitetai, kuriuos finan
suoja valstybė, turi vieną pri
vačią universitetinę aukštąją 
mokyklą — tarptautinio vers
lo mokyklą Kaune, tris kunigų 

seminarijas. Nuo praeitų me
tų rugsėjo pirmos dienos atsi
rado 7 kolegijos: 4 valstybinės 
ir 3 privačios. Lietuvoje yra 
beveik 100,000 studentų, kar
tu įskaičius ir doktorantus, iš 
jų 94,000 yra universitetinėse 
aukštosiose mokyklose, kiti — 
privačiose ir kolegijose. 1994-
1995 m. buvo tik 50.000, o da
bar jau beveik dvigubai. Pro
porcingai studentų skaičiumi 
Lietuva artėja prie skandina
vų ir lenkia daugelį Europos 
valstybių, pavyzdžiui. Vokie
tiją, Čekiją. 

„Mes turime pažangiausią 
studijų sistemą šiandien Euro
poje. Tai yra tripakopė siste
ma — bakalauras, magistras, 
daktaras, — kuri Lietuvoje 
buvo įvesta 1990 m. pabaigoje 
— 1991 m. pradžioje ir, aišku, 
prie to daug prisidėjo Ameri
kos lietuviai. Visų pirma aš 
turėčiau paminėti profesorių 
A. Avižienį. kadangi jo pastan
gomis šita sistema Lietuvoje 
atsirado 1990 m. pabaigoje 
Vytauto Didžiojo universitete, 

o 1991 m. pradžioje buvo įtei
sinta pirmoji Mokslo ir studijų 
įstatymu visai Lietuvai". Eu
ropa dar tik prieina prie šios 
sistemos. 1999 m. Europos 
valstybių švietimo ir mokslo 
ministrai Bolonijoje pasirašė 
deklaraciją, kur visa Europa 
per keletą metų turi įgyven
dinti šitą tripakopę sistemą. 
Per trumpą laiką pasikeitė ab
solventų struktūra. Praeitais 
metais išleido per 16,000 ab
solventų, tarp jų 10,000 baka
laurų, 4,500 magistrų. Prieš 
penketą metų magistrų buvo 

kur kas mažiau. 
Pagrindinė problema šiuo 

metu yra ta, kad akademinis 
korpusas nesulaikomai sens
ta. Du trečdaliai profesorių 
yra vyresni negu 55 metų, jau
nos profesūros iki 35 metų 
turi tik 4 proc. dešimt kartų 
mažiau nei vyresnio amžiaus. 
Jei ši situacija išliks, tai po 10 
metų jų dauguma pasitrauks, 
truks lektorių, docentų ir pro
fesorių. 

„Kai klausiau dr. S. Bač-
kaičio pranešimą, man atrodą, 
kad Amerikos lietuvių pagrin

dinis dėmesys turėtų būti 
nukreiptas į profesūros korpu
so atjauninimą. Tai čia gali 
būti du ke'iai. Vienas: dau
giau remt; doktorantūros stu
dijas, tai yra išvykimą įgyti 
laipsnių, arba dalies, galbūt 
geriausi' s dalies studijų Ame
rikos tu iversitetuose, nes ta
da neičrfyla negrįžimo į Lie
tuvą p oblema. Deja, patinka 
mums ar nepatinka, tie absol
ventą-', kurie išvyksta ir įstoja 
į Arr erikos universitetus, į 
doktorantūros studijas, prak
tiškai negrįžta į Lietuvą. B.d. 

Lietuvos un-tų rektoriai LR Seimo ir JAV LB atstovų komisijos posėdyje birželio 5 d. Iš kairės: Veterinarijos 
akademijos rektorius prof habil. dr. V Bižokas. Lietuvos Žemės ūkio un-to rėkt. prof habil. dr. A. Kusta. 
Klaipėdos un-to rėkt. prof. S Vaitekūnas, Vytauto Didžiojo un-to rėkt. prof. habil. dr V Kaminskas. Vilniaus 
un-to laikinasis rėkt. prof habil. dr. B. Juodka Algio Rugieniaus nuotr 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

RAGINIMAS ATSISĖSTI IR 
PASVARSTYTI 
23 ei l in is s e k m a d i e n i s 

Išminties knygos autorius 
gyveno anuometinėje mokslo 
sostinėje Aleksandrijoje. Šia
me skaitinyje jis pateikia 
mokslinio humanizmo požiūrį: 
žinios nėra vien morališkai 
neutralus techninis bagažas. 
Mokslas — tai dieviškosios iš
minties atspindys. Tikėjimas 
yra šviesa, kuri nušviečia ir 
išplečia mokslinio pažinimo 
horizontus. Jo šviesoje žmogus 
randa visatos, istorijos ir atei
ties aiškinimo principus. Tie
sa, tikėjimas nemoko atskirų 
mokslų techninių detalių, jis 
nušviečia tikslą, į kurį turi 
krypti žmogiškosios pastan
gos. 

Antrajame skaitinyje Pau
lius rašo apie Onesimą. Šis 
vardas graikiškai reiškia Nau
dingasis. Šio vardo savininkas 
kaip vergas priklausė vienam 
turt ingam krikščioniui Kolo
suose, ir tuomet, kaip rašo 
Paulius, buvo jam „nenaudin
gas". J i s netgi pridarė savo 
šeimininkui nuostolių, pabėgo 
nuo jo į Romą, o ten sutiko 
savo šeimininko bičiulį Paulių 
iš Taršo. Veikiausiai jis bandė 
skolintis iš Paul iaus pinigų. 
Apaštalas gerai pažinojo žmo
nes ir įžvelgė jaunuolio dva
sinius tur tus ir proto gabu
mus. Paulius daug kalbėjo ir 
bendravo su Onesimu, kol jis 
tapo žmogus, po to krikščionis 
ir bendradarbis. Romos įstaty
mai įpareigodavo grąžinti pa
bėgusį vergą jo šeimininkui. 
Paulius rašo palydimąjį laišką 
Filemonui, dvelkiantį meile ir 
švelniu humoru. J is moko, 
kad tikėjimas sugriauna sie
nas ta rp žmonių. Per tikėjimą 
vergas ir jo šeimininkas tam
pa Kristaus broliai. Tikėjimas 
suteikia kilnumo ir naudingu
mo sutr ikusiems. Kaip teigia 
tradicija, Onesimas v.ėliau ta
po Efezo vyskupu. 

Evangelijos skaitinyje Jėzus 
pateikia du įdomius palygini
mus. Įdomios ne pačios istori
jos, o jų pritaikymas. Jėzus 
pasinaudoja šiais palygini
mais parodydamas, ką reiškia 
būti jo sekėju. Pirmasis paly
ginimas yra apie žmogų, su
maniusį pasistatyti bokštą. 
Apdairus žmogus visuomet 
įvertins tur imas lėšas, norė
damas būti t ikras, kad galės 
užbaigti pradėtą darbą. Pa
našiai ir karalius, apsvarstys, 
ar turi pakankamai galingą 
kariuomenę eidamas į mūšį su 
kitu. Jėzaus pasakytuose pa
lyginimuose dėmesys sutelkia
mas ne į detales, bet į pagrin
dinę mintį. Vėlesniais amžiais 
Bažnyčios egzegetai svarsty
davo, ką reiškia šiame palygi

nime minimas karalius arba 
statomas bokštas. Tačiau Jė
zus, pateikdamas šiuos pa
vyzdžius, veikiausiai norėjo 
pabrėžti pagrindinį dalyką: 
žmogus privalo būti tikras, jog 
įstengs užbaigti pradėtą už
duotį. J is turi pasitikrinti sa
vo išteklius. Kyla klausimas, 
kaip tai siejasi su reikalavi
mais Jėzaus mokiniui. 

Mums gali padėti įžvalga 
apie kitų žydų rabinų mokinių 
praktiką. Šie jauni vyrai, va
dinamieji išminties mokiniai, 
eidavo nuo vieno mokytojo pas 
kitą, dėmesingai išklausydavo 
jų mokymą, dažnai diskutuo
davo su jais, po to nutardavo, 
kurio iš mokytojų mokymas 
jiems labiausiai patiko. Šiuo 
atveju aišku, kokių bruožų ar 
savybių reikia tokiam moki
niui. J i s turi sugebėti klausy
tis to, kas sakoma (hebrajiš
kas žodis, nusakantis klausy
mą, reiškia drauge ir moki
nystę). Toks mokinys privalo 
mokėti užduoti tinkamus 
klausimus, kad galėtų pritai
kyti savo gyvenime iš mokyto
jo išgirstą išmintį. 

Šis apibūdinimas niekuomet 
netiktų Jėzaus mokiniui. Tie
sa, Jėzus taip pat skelbė savo 
mokymą, daugelis jo klausė ir 
pritaikydavo savo gyvenime 
išgirstą žinią. Tačiau šie daly
kai dar neapibūdina Jėzaus 
mokinio. Šiandienos Evangeli
jos skaitinys pateikia esminį 
Naujojo Testamento mokinio 
kriterijų: jis yra visiškai atsi
davęs savo Mokytojui. Tai ne
reikalauja nei ypatingo proto, 
nei išlavintos vaizduotės, na
tūralios jėgos ar grožio. Jėzus 
neragina siekti visų tų iš
teklių. J i s kelia klausimą: ar 
gali visa širdimi, visiškai at
sidavęs ištarti „taip" Jėzui 
Kristui? 

Evangelijos skaitinys prasi
deda Jėzaus žodžiais, ragi
nančiais atsižadėti savo šei
mos ir netgi savęs paties. 
Graikiškas žodis „laikyti nea
pykantoje" išreiškia tai, ką se
mitų mąstysena perteiktų są
voka „mažiau mylėti". Tai pa
aiškina kita ištrauka: „Kas 
myli tėvą ar motiną labiau ne
gu mane — nevertas manęs. 
Kas myli sūnų ar dukterį la
biau negu mane — nevertas 
manęs" (Mt 10, 37). Vargu ar 
galima radikaliau išreikšti 
visą atsidavimą negu šiuo 
įvaizdžiu. Tai nereiškia visiš
ko šeimos ar savęs paties at
metimo. Tiesiog Kristui priva
lome teikti pirmutinę vietą. 
Visi kiti santykiai matomi ir 
vertinami šio pagrindinio san
tykio šviesoje. Ta pati mintis 

S K E L B I A I 
Paslaugos Neki lnojamasis tu r tas 

Rugsėjo S-ąją Šiluvoje baigėsi, visą savaitę trukę, Švč. NTergeles Marijos gimimo, arba populiariai vadinami 
Šilines, atlaidai, sutraukę minias maldininkų iš visos Lietuvos. Kęstučio Ju rev ič i aus Kita; nuotrauka. 

išreikšta ir eilutėje, užbai
giančioje palyginimus. Jėzus 
sako, kad mokinys privalo at
sižadėti visos savo nuosa
vybės. Analogiškai ankstes
nėms mintims žmogui nebū
tina atsisakyti visų medžia
ginių gėrybių. Tai tiesiog reiš
kia, jog atsižadame šių gėry
bių tokiu mastu, kiek jos mus 
valdo ar turi mums įtakos. 
Vien tik Jėzui priklauso ši 
valdžia. 

Mes gyvename nuodėmėje, 
pažeidžiančioje mūsų santy
kius su Dievu, s i s atotrūkis 
ženklina visą mūsų gyvenimą 
ir elgesį, taip pat santykius su 
pačiais brangiausiais ir arti
miausiais žmonėmis. Nebemo
kame kaip reikiant mylėti, 
nes mūsų meilę iškreipia am
bicijos bei interesai. Tas, kuris 
nenori pripažinti šio esminio 
negebėjimo mylėti, kas nesi
veržia išsilaisvinti iš meilę 
varžančių užtvarų, tas negali 
sekti tikrosios meilės mokyto
ju Kristumi. Kristus nenori 
užgniaužti ar slopinti mūsų 
meilės apraiškų. J is trokšta 

j a s išskaistinti , perkeisti, su
dievinti. 

Kiek daug nepavykusių su
manymų ir iš pažiūros gražių 
iniciatyvų žlugo vien todėl, 
kad iš anksto nebuvo atsi
sėsta, skaičiuota ir mąstyta. 
Jėzus , kaip tikras Palestinos 
gyventojas, žino, kad rimti rei
kalai niekuomet nesvarstomi 
stovint. Jeigu norime aptar t i 
kokį projektą, visuomet pa
kviečiame partnerį atsisėsti. 
Ši taip sukuriama ramesnė 
dėmesio ir sutelktumo aplin
ka. Abiejuose palyginimuose 
Jėzus primena daiykų apsvars
tymą atsisėdus. 

Krikščionis, panašiai kaip 
a n a s palyginimo karalius, į 
žygį eina ne vienas. Karaliaus 
pralaimėjimo padarinius pa
t i rs visa tauta . Panašiai ir 
kiekvieno krikščionio nesėk
mės ir pakilimai turi įtakos 
ki t iems. Je i nor.me būti Jė 
zaus mokiniai,_ turime pir
miaus ia „apskaičiuota išlai
das" ir paklausti savęs, ar esa
me pasirengę jas sumokėti. 

Bažnyčios žinios, 2001 m., nr.15 

ŠILINĖS ATLAIDAI ŠILUVOJE 
Maldininkų eisenomis į Ši

luvą nuo Tytuvėnų ir Dubysos 
slėnio prie Raseinių rugsėjo 2 
d. prasidėjo Švenčiausios Mer
gelės Marijos Gimimo atlaidai 
— Šilinė. 

Didieji atlaidai Šiluvoje tru
ko iki rugsėjo 9 d. Kiekvieną 
dieną buvo meldžiamasi kita 
intencija. Pirmoji atlaidų die
na skirta maldai už šeimas, 
tremtinius, part izanus, polit
kalinius, prašant Dievo gailes
tingumo, atlaidumo ir susitai
kymo malonės visiems Lietu
vos žmonėms. 

Rugsėjo 3 ir 4 d. buvo mel
džiamasi už medikus, „Cari
tas", socialinius darbuotojus ir 
ligonius, už verslininkus, ūki
ninkus ir darbininkus, dėko
jant Dievui už visus sąžiningu 
ir atsakingu darbu kuriančius 
Lietuvos ateitį. 

Žolinės atlaidų procesija Punske š.m. rugpjuči< 

Rugsėjo penktoji •— Kunigų 
ir Dievui pasišventusių, rug
sėjo 6-oji — politikų, valdi
ninkų ir žiniasklaidos darbuo
tojų, rugsėjo 7-oji — Lietuvos 
policijos ir teisėtvarkos dar
buotojų diena. Rugsėjo 8-ąją 
buvo meldžiamasi už Lietuvos 
kariuomenę, savanorius ir šau
lius, rugsėjo 9-ąją — už jau
nimą ir jo ateitį. 

Mažas Šiluvos miestelis jau 
nuo šešioliktojo amžiaus gar
sėja stebuklingu paveikslu ir 
Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos Gimimo atlaidais. Čia, 
kiek žinoma, anksčiausiai Eu
ropoje apsireiškė Švenčiausioji 
Mergelė Marija, be to, Šiluvoje 
ji pirmą ir vienintelį kartą 
krikščionybės istorijoje pasi
rodė ir kalbėjosi su kitos tiky
bos žmogumi — kalvinu. Die
vo Motinos apsireiškimo vieta 
ir y ra svarbiausias pamaldu
mo objektas. 

Šiluvos bažnyčią vietos 
dvar in inkas Petras Gedgau
das pas ta tė 1457 metais, do
vanodamas ir stebuklingą 
Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos paveikslą. Šešioliktojo 
amžiaus viduryje Šiluvos apy
linkėse įsigalėjo kalvinizmas, 
kata l ikų bažnyčia buvo su
gr iauta . 

Po Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos apsireiškimo surasti 
dokumenta i padėjo katali
kams laimėti bylą dėl nuosa
vybės grąžinimo. 1760-1775 
metais buvo pastatyta nauja 
puošni katalikų bažnyčia — 
dabart ine Švenčiausiosios Mer
gelės Marijos Gimimo mažoji 
bazilika. 

Pirmosios nepriklausomybės 
laikais Lietuvoje rugsėjo 8-ąją 
buvo Švenčiama ne tik religinė 

.Švenčiaus.' šios Mergeles 

KATALIKŲ PASAULYJE 
DAUGĖJA 

Katalikų pasaulyje daugėja, 
tačiau jų šiek tiek sumažėjo 
Europoje ir Okeanijoje. Tai liu
dija statistiniai duomenys, 
paskelbti r.aujausiame „Kata
likų Bažnyčios statistinio met
raščio" leidime. 1999 m. gruo
džio 31 d. Lotynų Amerikoje 
gyveno 494.7 mln. katalikų, 
tai sudarė beveik pusę (47.8 
proc.) visų pasaulio katalikų. 
Iš viso Šiaurės ir Pietų Ameri
koje buvo 512.1 mln. katalikų, 
kurie sudarė 63.2 proc. visų 
čia gyvenančių gyventojų. 

Europoje įregistruota 281.7 
mln. katalikų, tai sudaro 41.1 
proc. visų čia gyvenančių gy
ventojų. Italija tebėra šalis, 
kurioje katalikų daugiausia. 
97 proc. iš 57.3 mln. Italijos 
gyventojų pakrikštyti Kata
likų Bažnyčioje. Ši šalis lenkia 
tokius savo „katalikiškus" 
konkurentus kaip Lenkija 
(95.7 proc.) ir Malta (94.6 
proc). Mažiausią dalį katali
kai sudaro Suomijoje — 0.15 
proc. 

Nors katalikų Afrikoje bei 
Azijoje ir daugėja, jų šiuose 
žemynuose tebėra palyginti 
nedaug — atitinkamai 16.2 ir 
2.9 procento. Iš viso tūkstant
mečių sandūroje pasaulyje bu
vo 1.033 milijardo katalikų. 
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Marijos gimimo, bet ir valsty
binė šventė, nes tai — Vytauto 
Didžiojo karūnavimui paskir
ta diena. 

Sovietiniais laikais valdžia 
kaip galėdama trukdė maldi
ninkams dalyvauti Šilinės at
laiduose, būdavo užtveriami 
ne tik didesni keliai, bet ir 
šunkeliai. 

1993 metų rugsėjo 7 dieną, 
primena vyskupas J. Boruta, 
SJ, Šiluvą buvo aplankęs po
piežius Jonas Paulius II. 
Šventasis tėvas meldėsi Mari
jos Apsireiškimo koplyčioje, 
dalyvavo žodžio liturgijoje. 

(Elta) 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-F'TAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu jžmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis *r Off. Mgr. Aukse 
S- Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2West95th Street 

Tel. (708) 424-3654 
(773)581-8654 

Kalame visų rūšių ...sidings", 
„sofiits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

i£J*į RE/MAX 
y\REAIT0RS 
0FFC.(773) 229 - 8761 

HOME (708) 425 -7160 
M0B1L 1773) 590-0205 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Siūlo išnuomoti 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Išnuomojamas didelis vieno 
miegamojo butas prie 63-čios 
ir Kolmar gatvių. Skambinti 

tel. 773-284-0100. 

Midv»ay rajone 
išnuomojamas 2 miegamųjų 

butas. Kaina $700. 
Tel. 630-734-1376. 

S i ū l o d a r b ą 

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai 

Atlyginimas nuo S 1,500 iki 
$1.800. Tel. 615-554-3161. 

Window VVashers Needtd.' 
40.000 per year. We .įeed I00crews 
No <?\p necessary. WiO train MuNt 
ha>e validdnver s licenseandtrans-
pof'alion Mušt be fluent in Englisi: 
L.A. McVfahon Window YVashing. 
Tel. K00-820-6155. 

KARMELITŲ STOVYKLA LINKUVOJE 
Liepos 9-15 d. Linkuvoje 

(Pakruojo raj.) veikė karmeli
tiškojo dvasingumo stovykla, 
kuriai vadovavo šeši karmeli
tai iš Airijos, Vokietijos, Ny
derlandų bei senosios karme
litų regulos vienuolijos genero
lo pavaduotojas M. O'Neill iš 
Romos. Į šią stovyklą susirin
ko apie 40 žmonių, daugiausia 
jaunimas. Stovyklautojai tvar
kė buvusio vienuolyno aplinką 
bei patį vienuolyną, taip pat 
klausėsi karmelitų vedamų 
dvasinių pašnekesių, kar tu 
meldėsi, dalyvavo šv. Mišiose, 
Valandų liturgijoje. 

Linkuvoje senosios regulos 
karmelitų veikla, derinusi 
kontempliatyvų ir aktyvų gy
venimą, paliko gilius pėdsa
kus. 1634 metais Žemaičiu 
vyskupas Jurgis Tiškevičius 
Lietuvoje įsteigė senosios re
gulos karmelitų vienuolyną, 
kuris veikė 200 metų. XVIII 
amžiuje Linkuvoje buvo įsis
teigusi ir pasauliečių Šventojo 
škaplieriaus brolija. Šiais me
tais suėjo 750 metų, kai pra
dėta švęsti Škaplierinės, arba 
Karmelio kalno Marijos šven
tė. Šiemet ši šventė Linkuvoje 
švęsta iškilmingai liepos 15 d. 
kartu su vienuoliais karmeli
tais. 

Karmelis yra kalvotas kyšu
lys. Jis prasideda Viduržemio 
jūros Haifos įlankoje ir baigia
si Estrelono lygumoje, Jėzaus 
žemėje. Ant Karmelio kalno 

„Dieviško kryžiaus". Lietuvos fcx 
sirūpinantys — kuri. J Grigaitis 
kardinolas Audrys Juozas Bačkis. 

namiu paramos fondu Lietuvoje be-
(kairėje) ir fondo direktorius Vilniuje 

I. i in: !i'-n< -, nuotr. 

pranašas Elijas nugalėjo ne
tikrus pranašus , vedusius Iz
raeli pražūties keliais, ;ir at
naujino Sandorą su Dievu. 
XIII amžiaus pradžioje čia, 
prie Elijo šaltinio, grupė pili
grimų, atvykusių j Jeruzalę 
Kryžiaus karų metu , pradėjo 
bendruomeninį gyvenimą. Sa
vo globėjais ir įkvėpėjais kar
melitai laiko pranašą Eliją ir 
Švč. Mariją. Broliai dalijosi su 
stovyklautojais Linkuvoje 
mintimis apie šventųjų gyve
nimą, pasakojo, ka ip karmeli
tiškasis dvasingumas gali 
reikštis šiandieninėse parapi
jose. Lietuvoje yra buvę dar 
šeši senosios regulos karmeli
tų vienuolynai — du Vilniuje, 
Kėdainiuose, Tabariškėse, Ko
lainiuose ir Pumpėnuose. . Į 
pastarąjį, esantį Panevėžio ra
jone, stovyklautojai buvo nu
vežti autobusu. 

Senosios regulos karmelitų 
ordino generolo pavaduotojas 
M. O'Neill, paklaus tas , ar ža
da karmelitai a ts ikur t i Linku
voje, sakė, kad ši stovykla 
buvo savotiškos žvalgytuvės. 
Norėta susipažinti su esama 
padėtimi ir įsitikinti, ar kar
melitai yra pageidaujami Lie
tuvoje. Linkuva jie susidomėję 
pakviesti Šiaulių vyskupo Eu
genijaus Bartulio, kuris finan
siškai rėmė šią stovyklą. 
Aplankęs stovyklautojus gany
tojas džiaugėsi darbo vaisiais 
ir vylėsi, kad karmeli ta i anks
čiau ar vėliau a ts ikurs jo vys
kupijoje. Pasikeitusiu vienuo
lyno vaizdu gėrėjosi ir Linku
vos klebonas Saulius Paliū-
nas. 

Savaitgalį buvo pradėti 
švęsti Marijos Škaplierinės at
laidai. Penktadienį ir šešta
dienį vyko po ketverias šv. 
Mišias, bet jose dalyvių nebu
vo gausu. Sekmadienį, pagrin
dinę atlaidų ir paskut inę sto
vyklos dieną, į Linkuvą suva
žiavo daugiau žmonių. Pa
maldų pabaigoje atlaidų daly
viai brolių karmeli tų buvo ap
dovanoti škaplieriais. Iškil
mingoms Mišioms vadovavo 
Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis. J is visus ragino sekti 
karmelitiškuoju dvasingumu 
puoselėdamas viltį, kad kada 
nor^ Linkuvoje ats ikūrę kar
melitai vėl bus traukos cent
ras. 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
NIEKO SAU KAIMYNAI 

Lenkai nemoka skaityti!... 
Prieš karą nepriklausomoj 

Lietuvoj daugelis pradžios mo
kyklų vyresniuose skyriuose 
turėjo savo knygynėlius. Kas 
šeštadienį vaikai galėjo -čia 
pasirinkti ir neštis namo gra
žių knygelių. Gražių, su pa
veikslėliais. Visi turėjo laukti 
savo eilės, kad gautų P. Babic
ko „Murziuko dienoraštį", nes 
ten paveikslėlių buvo daugiau
sia- Džiaugėsi ypač tie, ku
riems skaitymas dar nelabai 
sekėsi. O čia, pasižiūri į pa
veikslėlį ir žinai, ką sako tie 
sunkūs skaityti žodžiai. 

Tai prisiminė, paskaičius B. 
Nainio straipsnį „Lietuvos ge
roji kaimynystė" („Drg.", š.m. 
rugp. 4). Ten tarp kitko prisi
mintas Danutės Balsytės pa
ruoštas ir išleistas „Lietuvio 
kalendorius". Jame išspaus
dintas žemėlapiukas, kuriame 
buvo pažymėtos lenkų okupuo
tos Lietuvos žemės. Dėl jo 
.gerieji" kaimynai lenkai bai
siai įsižeidė ir per diplomati
nius kanalus pareikalavo už
drausti Lietuvoje platinti šią 
knygelę. 

Teko skaityti apie kažkokią 
sutartį su lenkais, kur tarp 
kitko lenkai reikalavo, kad 
Lietuvoje niekur nebebūtų 
prisiminta jų 1920 m. sulau
žyta Suvalkų sutartis. Ta pati 
D. Balsytė yra ir anksčiau 
(1998 m.) išleidusi panašų ka
lendorių, kur prie beveik kiek
vienos metų dienos yra pažy
mėtos įvairios sukaktys. Prie 
spalio 7-tosios rašoma: „1920 
m. Suvalkuose, dalyvaujant 
Tautų sąjungos karinės kont
rolės komisijai, pasirašyta 
Lietuvos ir Lenkijos sutartis, 
kurią po dviejų dienų lenkai 
šventvagiškai sulaužė — spa
lio 9 d. želigovskininkai už
puolė Lietuvą ir okupavo Vil
nių'". Bet čia lenkai neprotes
tavo — prie teksto nebuvo nei 
paveikslėlių, nei žemėlapių. 

Tame pat B. Nainio straips
nyje trumpai užsimenama ir 
apie kitus gerus kaimynus — 
brolius latvius. Tik abejotina, 
ar jie verti „brolio" vardo. 
Prieš karą Vilniaus klausimu 
jie palaikė lenkų pusę. 1917 
m. Kronštato jūrininkams tik 
latvių bataliono pagalba nu
lėmė pergalę ir tuo pačiu įtvir
tino bolševikų valdžią. Taip 
neseniai, griūnant Sovietų Są
jungai, komunizmą bandę gel
bėti pučistų generolai Alksnis 
ir Pugo taip pat buvo latviai. 

Latviai garsiai protestuoja 
prieš mūsų Būtingės naftos 
terminalą. Jie patys turi pa
našų terminalą prie tos pačios 
jūros ir, baimindamiesi dėl 
konkurencijos, kaltina Lietu
vą galimu Baltijos jūros ter
šimu. Dar caro laikais, kai lie
tuviams buvo uždrausta lietu
viška spauda, latviai prisi
taikėliai galėjo naudotis viso
kiomis kultūrinėmis lengvato
mis bei privilegijomis. Jiems 
buvo net leista suruošti jų 
pirmąją dainų šventę — lygiai 
50 metų prieš lietuviškąją. II 
pas. karo metu, kai naciai vi
sokiomis represijomis baudė 
lietuvius už nestojimą į jų or
ganizuojamus SS dalinius, lat
viai davė jiems net dvi SS di
vizijas. Ir nežinia, kodėl žydai 
jų nepravardžiuoja „žydšau
džiais"? 

Taigi, su jais besibroliuojant 
gali atsitikti kaip tame priežo
dy — „su kuom sutapsi, tuom 
ir pats patapsi", bent pasaulio 
akyse. Mes patys žinome, kas 
mes esame. 

Viktoras Girdžius 
Brooklyn, NY 

LIETUVIŠKŲ RENGINIŲ 
KONSOLIDACIJA 

Š.m. rugpjūčio 17 d. „Drau
ge" išspausdintas straipsnis 
pavadinimu: JAV LB kultūros 
taryboje. Šio straipsnio autorė 
Ligija Tautkuvienė, tarp kitko 
rašo: „Atsiranda dar viena 
problema, tai koncertų prade
da pasipilti, kaip iš gausybės 
rago. Kartais tokie renginiai, 
būdami greta, netgi trukdo 
vieni kitiems, nes žiūrovai tie 
patys ir ne visi įstengia laks
tyti iš koncerto į koncertą, 
mokėti už vis brangėjančius 
bilietus". 

Būdamas ilgametis „Drau
go" skaitytojas Los Angeles ir 
sekdamas Čikagos renginių 
vyksmą, galiu patvirtinti tei
singas L. Tautkuvienės min
tis. 

Ponios ir Ponai renginių va
dovai Čikagoje, atėjo laikas 
jums realiai pagalvoti, kad 
Čikagoje, išeivijos lietuvių sos
tinėje, nėra tokio didelio skai
čiaus lietuvių, kurie kiekvieno 
savaitgalio metu, pajėgtų ap
lankyti keletą renginių įvai
riose vietose, padengti rengėjų 
išlaidas ir dar atnešti pelną. 

Atėjo laikas įvairiems rengi
nių rengėjams, suderinti kon
certų ir kitų renginių datas, 
kad nekliudvtume kitiems. 

Sudarykime rengimų kalen
dorių, išsirinkime koordinato
rių, į kurį kreipiasi visų orga
nizacijų renginių vadovai, ir jį 
vykdykime. 

Los Angeles lietuvių telki
nys, būdamas lietuvių skaičiu
mi mažesnis už Čikagą, pla
ningai vykdydamas renginių 
koordinaciją, jokių problemų 
neturi. 

Visiškai pritardamas L. 
Tautkuvienės idėjai, manau, 
kad atėjo laikas planingai su
derinti lietuviškų renginių da
tas. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

UGNIAGESIŲ 
PIRMENYBĖS 

Klaipėdoje rugpjūčio pabai
goje dvi dienas vyko Baltijos 
šalių ugniagesių pirmenybės, 
kuriose dalyvavo Estijos, Lat
vijos, Lietuvos ir Baltarusijos 
atstovai. 

Per pirmenybių atidarymą 
dalyvius sveikinęs Estijos vi
daus reikalų ministras Tar-
mo Loodus sakė, jog tai puiki 
proga įgyti patirties ir varžy
tis dėl geriausio vardo. Var
žybų metu ugniagesiai de
monstruoja savo techninį ir 
sportinį pasirengimą. 

Pasak Estijos VR ministro, 
jo valstybės ugniagesius taip 
pat itin domina, kaip prieš
gaisrinė tarnyba organizuoja 
darbą Klaipėdos jūrų uoste. 

24-ųjų ugniagesių pirmeny
bių dalyvius pasveikinę Lie
tuvos priešgaisrinės gelbėji
mo tarnybos pareigūnai tiki, 
kad tokie susitikimai padės 
užmegzti glaudesnius santy
kius su kaimyninių kraštų 
ugniagesių tarnybomis bei 
įgyti didesnį visuomenės pasi
tikėjimą ugniagesių darbu. 

Baltijos valstybių ugniage
sių pirmenybių atidarymo iš
kilmėse buvo apdovanoti Lie
tuvos ugniagesiai. Estijos 
VRM ministras T. Loodus 
didžiuoju auksiniu kryžiumi 
apdovanojo Lietuvos prieš
gaisrinės gelbėjimo tarnybos 
vadą pulkininką Kazį Zuloną. 
Sidabriniu kryžiumi apdova
notas Klaipėdos priešgaisri
nės apsaugos ir gelbėjimo tar
nybos viršininkas pulkininkas 
Rimantas Stanevičius. 

Lietuvos vidaus reikalų mi
nistro pasižymėjimo ir atmi
nimo ženklais bei kryžiais 
buvo apdovanota 14 Klaipėdos 
priešgaisrinės apsaugos ir gel
bėjimo tarnybos pareigūnų. 
(BNS) 
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How easy is it to 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer daily service to Vilnius 
wtth a hassie free connection through our 
Copenhagen Airport And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chteago. 

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remerr.ber, when you 
travel vrtth SAS, you can earn mileage credit 
with United's Mileage Plūs* or SAS' 
EuroBonus'" frequent flyer program. 

For informatJon on special fares and 
schedutes contact yeur Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandtnavian.net 

ptagg^Vllnlu*? 

It's Scandinavian 
SAS 
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Mielam mūsų bičiuliui, dipl. inžinieriui 

A. t A. 
VLADUI TAMOŠIŪNUI 

mirus, reiškiame širdingą užuojautą dukrai INGRIDAI 
RAMONIENEI, anūkui DALIUI RAMONUI su šeima 
ir visiems giminėms. 

Lietuvos Valstiečių Liaudininką Sąjungos 
Prezidiumas Išeivijoje 

Mylimai Motinai ir Močiutei 

A. t A. 
MARIJAI POLTERAITIENEI 
mirus, giiią užuojautą reiškiame DANUTEI, 
KRISTINAI, TOMUI ir visai giminei. 

Sylvia, Valentinas, Julia ir Lora Krumpliai 

Mylimai Mamai 

A. t A. 
ONAI JURAITIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame Lemonto LB valdybos 
narį, sūnų LEONĄ JURAITĮ ir jo šeimą bei kitus 
artimuosius. 

Lemonto LB valdyba 

Lietuvių rašytojų draugijos narei 

A. t A. 
Dr. ILONAI GRAZYTEI-

MAZILIAUSKIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame velionės gimines ir 
artimuosius. 

Lietuvių rašytojų draugija 

A. t A. 
NAPOLEONUI SABALIŪNUI 
mirus, jo žmoną, mielą REGINĄ, dukras su šeimomis ir 
visą giminę nuoširdžiai užjaučiame. 

Buvę kaimynai Hot Springs, AR: 

Nelle Matulienė 

Pole Andrasiunienė 

DRAUGAS, 2001 m. rugsėjo 11 d.,"antradienis 

A. t A. 
NAPOLEONUI SABALIŪNUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
REGINAI, dukroms IRENAI ir GINAI bei jų šeimoms. 

Hot Springs, AR, draugai: 

Ema ir Vacys Artmonai 

Onutė ir Jonas Antanaičiai 

Charlotte ir Rudy Barkauskai 

Marija ir Algis Dumbriai 

Felicita Dimgailienė 

Melvin ir Sofija Greathause 

Rima ir Valdas Juciai 

Viktorija ir Juozas Kiburai 

Angelė Krauceliūnienė 

Lidija Minginienė 

Vaidevutis Mozuraitis 

Osvaldas Nagelė 

Marytė ir Pranas Radžiai 

Thea Radis 

Kastutė Roiėnas 

Irena Sirutienė 

Margit ir Kazimieras Saudargai 

A. t A. 
ONA TAMOŠAITYTĖ-

JURAITIENĖ 
Mirė 2001 m. rugsėjo 8 d., sulaukusi gražaus amžiaus. 
Gyveno Lemonto centre, anksčiau Marąuette Parko 

apylinkėje. Gyvenimo dienas pabaigė dukros namuose. 
Velionė gimė Anglijoje. Sugrįžusi į Lietuvą gyveno 

Kybartuose ir Vilkaviškyje. 
Nuliūdę liko: dukra Valentina Braziene, žentas Zigmas. 

Sūnus Leonas, marti Ann Marie, penkios anūkes ir 
proanūkai. 

A.a. Ona buvo žmona a.a. Jurgio. Velionė priklausė 
Šaulių organizacijai, Lietuvos Dukterims ir buvo PLC 
narė. 

A.a. Ona pašarvota rugsėjo 11d., antradienį, nuo 4 v.p.p. 
iki 8 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts 
Rd., Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės trečiadienį, rugsėjo 12 d. Iš laidojimo namų 
8:30 v.r. velionė bus atlydėta į Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Aukas prašome skirti Lietuvos Dukterų draugijai arba 
„Jesuit Fathers Baltic Project". 

Nuliūdusi šeima 

Laidotuvių direkt. Lack & Sons. Tei. 708-430-5700. 

TRISDEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 
A. t A. 

Dr. ALGIRDAS VASONIS 
A.a. dr. Algirdas Vasonis į Amžinąją Tėvynę išėjo 1971 
m. rugsėjo 13 d. Sv. Mišios už velionio sielą bus 
atnašaujamos ketvirtadienį, rugsėjo 13 d.. Tėvų 
Pranciškonų vienuolyne, 1645 W. Lemoyne St., Chi
cago, IL. 
Maloniai kviečiame visus prisiminti a.a. Algirdą savo 
maldose. 

Liūdinti šeima 

Po ilgos ir sunkios ligos, išgyvenęs JAV 51 metęs^ 
priklausęs LB, LF, LFB. ateitininkams ir kitoms 
organizacijoms. 2001 m. rugpjūčio 18 d. Elizabeth. Nevv 
Jersey, mirė 

A. f A. 
ANTANAS POCIUS 

Jo žmonai BIRUTEI, dukterims RASAI ir AUDREI 
beijų šeimoms ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 

Ramunė ir Audronė 

Zuzana Pupienė 

Mielai Mamai 

A. t A. 
STASEI SIRTAUTIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą gimnazijos draugei 
NIJOLEI BIKULČIENEI ir jos vyrui STASIUI, jų 
sūnums ALGIRDUI ir EUGENIJUI bei kitiems 
artimiesiems. 

• Silvija Aleksiūnienė 

Nijolė ir Vytas Baniiikaičiai 

Vida ir Romas Račiūnai 

Mūsų šeimos mielai bičiulei 

A. f A. 
MARIJAI POLTERAITIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos dukterį DANUTĘ, sūnų 
VYTAUTĄ su šeimomis ir artimuosius. 

Elena ir Antanas Kvedarai 

Dukterys — Virginija ir Julita su šeimomis 

Brolis Antanas Čirvydas 
Savannah. GA 

http://www.scandtnavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
DR. VIDO NEMICKO PATARIMAI 

Maria ir Jonas Šarkos iš Omaha. NE. keliaudami į Clevelande vykusias 
giminaičių vestuves, sustojo ,.Drauge", kur aplanke redakciją, o adminis
tracijoje įsigijo knygų. Jonas Šarka yra „Draugo" skaitytojams gerai 
pažįstamas iš šmaikščių, perpintų humoru straipsnių ir laiškų. 

Jono Kuprio nuotrauka 

Lietuvos Dukterų ruošia
mas tradicinis Rudens pokylis 
vyks spalio 6 d. 6 val.v. Jauni
mo centre. Kviečiami visi, jau
ni ir vyresni! Labai stokojame 
„laimės šuliniui" laimikių. 
Juos prašome atnešti į „Na
melius" adresu 2735 W. 71st 
Str. Ten pat galima užsisakyti 
bihetus arba stalus. Skam
binkite tel. 773-925-3211 visas 
6 budėjimo dienas nuo 10 vai. 
iki 2 val.p.p. Prisidėkime visi 
prie šio labdaros vakaro pasi
sekimo! 

Lietuvos Vyčių 112 kuopa 
kviečia savo narius ir visus ki
tus įsijungti į Lietuvos Vyčių 
veiklą. Pirmas šio sezono susi
rinkimas vyks rugsėjo 18 d. 
7:30 val.v. Svč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje, 6820 S. 
Washtenaw Ave. 

Literatūriniam konkur
sui _buvg atsiųsti 76 kūriniai. 
Vertinimo komisija - Danutė 
Bindokienė, Stasė Petersonie
nė, Vytautas Volertas, Euge
nijus Ignatavičius ir Valenti
nas Sventickas išrinko tris 
pačius įdomiausius ir už juos 
paskyrė dr. Jono Adomavi
čiaus suteiktas premijas, ku
rios laureatams bus įteiktos 
rugsėjo 23 d. 3 val.p.p. Jauni
mo centre. Kviečiame lietuviš
kąją visuomenę dalyvauti ir 
vietas šį kartą prie stalų (su 
vakariene; užsisakyti „Lietu
vių balso" redakcijoje, 2624 VV. 
71st Str. arba telefonu 773-
776-3399. 

Muz. Virginijus Švabas 
bus Vytauto Kernagio labda
ros koncerto „Mūsų dienos 
kaip šventė..." garso operato
rius. Koncertas vyks jau šį 
sekmadienį, rugsėjo 16 d., 3 
val.p.p. Jaunimo centre. Visus 
maloniai kviečia Dieviškojo 
Kryžiaus Lietuvos benamių 
paramos fondas. Bilietai iš 
anksto gaunami „Seklyčioje". 

Nuo rugsėjo 23 d. sekma
dieniais Brighton Parko Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčioje prasi
deda vaikų katekizacija, ruo
šimasis sakramentiniam gyve
nimui (išpažinčiai ir Pirmajai 
Komunijai). Šis pasiruošimas 
vyks visus metus, du pasku
tinius mėnesių sekmadienius 
dalyvaujant sekmadienio Mi
šiose, o po jų surengiant trum
pą pamokėlę vaikams mokyk
loje. Tėveliams bus pasiūlyta 
kavos ir pabendrauti. Tėveliai 
ir seneliai kviečiami pasirū
pinti savo atžalomis. 

A- a. Emilijos Brizgienės 
atminimą pagerbdami, gi
minės, draugai ir pažįstami 
aukoja „Jesuit Fathers - Bal-
tic Project" 435 dol.: Ona Ab-
romaitienė, V. ir N. Baniukai-
čiai, dr. B. ir G. Biskiai, Liuda 
Butikas, V. ir A. Čepėnai. Do-
manskių šeima, dr. K. ir G. 
Latožos, V. ir V. Mažeikos, A. 
Pargauskas, E. ir A. Pociai, M. 
ir P. Skruodžiai. 

Vyskupo Motiejaus Va
lančiaus minėjimas ir susi
tikimas su rašytoju Kaziu Sa
ja vyks šį šeštadienį, rugsėjo 
15 d., Lietuvių dailės muzieju
je Lemonte ir prasidės lygiai 7 
val.v. Lietuviai iš kitų miestų 
apsidžiaugė, sužinoję, jog su
lauks tokio įdomaus svečio, ir 
taip pat išreiškė norą jį pasi
kviesti. Minėjime Kazys Saja 
tars žodį, o tuos, kurie pirmie
ji atvyks į vakarą, apdovanos 
lietuviškomis knygomis. Ruo
šiama ir trumpa žemaitiška 
programa, bus giedamas Že
maičių himnas. Visi žemai
čiai, o taip pat ir aukštaičiai, 
dzūkai, suvalkiečiai kviečiami 
paminėti vyskupo M. Valan
čiaus 200 metų gimimo jubi
liejų. 

Šventa ir išganinga min
tis melstis už mirusius. Šio
kiadieniais yra laisvų vietų šv. 
Mišių intencijoms lietuviškose 
Mišiose, aukojamose Brighton 
Parko Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje. Kreipkitės į parapijos 
raštinę arba į kun. J. Kelpšą 
tel. 773-523-1402. 

Visi moksleiviai kviečia
mi į pirmą Čikagos Mokslei
vių ateitininkų susirinkimą 
sekmadienį, rugsėjo 16 d., nuo 
12:30 iki 3:30 vai. p.p. vyk
siantį Audros Valiulytės na
muose, 1745 S. Thompson Dr., 
Wheaton, IL. Jei turite klau
simų — skambinkite Audrai, 
tel. 630-665-4243. Visi laukia
mi. 

Vilniečių žiniai! Praneša
me, kad š. m. rugsėjo mėn. 16 
d., sekmadienį, 2 val.p.p. Bal-
zeko lietuvių kultūros muzie
juje, ALTo patalpose šaukia
mas Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos Čikagos skyriaus na
rių visuotinis susirinkimas. 
Prašome dalyvauti! 

Skelbimai ~~ 
• Buhalterijos/revizijos 

įstaigai Oak Lawn apylin
kėje re ika l ingas tarnau
tojas, gerai mokantis anglų ir 
lietuvių kalbas. Pageidautina 
Amerikos buhalterijos sistemos 
supratimas. Taksų pildymo 
laikotarpiu reikalinga dirbti 6 
dienas savaitėje. Taksų sezonui 
pasibaigus, darbo valandos gali 
sumažėti iki 15 valandų sa
vaitėje. Atlyginimas pagal 
patyrimą. Tel. 708-424-4425. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuva, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą. 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias rySys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

Kadaise dainavome „Dai
nuok, dainuok jaunyste, nes ji 
niekad negrįžta", o dabar, su
laukus brandaus amžiaus, 
pradedame rūpintis, kaip tą 
jaunystės palikimą kuo ilgiau 
išlaikyti. 

Popiečių organizatore Elena 
Sirutienė, suprasdama vyres
niųjų norus, pakvietė dr. Vidą 
J. Nemicką, kad jis pakalbėtų 
apie širdies ligas ir patartų 
kaip jų išvengti. Pristatydama 
dr. V. Nemicką susirinku
siems popietės dalyviams E. 
Sirutienė pabrėžė, kad dauge
lis daktarą pažįsta, nes daug 
kam iš mūsų jo paslaugos yra 
reikalingos. 

Dr. V. Nemickas padėkojo 
už gražų pristatymą. Jis pa
brėžė, kad Amerikoje nuo šir
dies ligų miršta nemažas skai
čius žmonių, nors to neturėtų 
būti, nes Amerikoje gydymo 
technologija yra labai aukštai 
pažengusi. Problema yra ta, 
kad žmonės nesilaiko duotų 
patarimų ir per mažai rūpi
nasi sveikatos išlaikymu. 
Sveikata pradeda rūpintis tik 
tada, kada liga yra pažengusi. 
Dr. V. Nemickas taip pat pa
brėžė, kad čia atvyko ne gydy
ti, bet duoti patarimus, kaip 
nuo šių ligų apsisaugoti, kad 
galėtume dar ilgai džiaugtis 
„antrąja jaunyste". 

Prieš pradedant gydymą su 
pacientu reikia gerai išsikal
bėti, sužinoti jo gyvenimo, 
maitinimosi būdus, atlikti ty
rimus ir nustatyti, nuo ko pra
dėti gydymą. Neištyrus pa
ciento, negalima duoti vaistų, 
nes vaistai ne tik gydo, bet 
turi ir šalutinių negerovių, ne
naudingų organizmui. Pacien
tas turi nuolat palaikyti ryšį 
su savo daktaru ir griežtai pil
dyti daktaro nurodymus. Dak
taras nėra koks žynys ar ste
bukladaris, kuris atspėtų pa
cientų negeroves. 

Pacientas turi nesidrovėti 
kreiptis į savo daktarą, jeigu 
pastebi, kad jo prirašyti vais
tai nepadeda arba neigiamai 
paveikia kitas kūno dalis. 

Didžiausias širdies priešas 
yra cholesterolis — riebalinis 
kraujagyslių užsikimšimas. 
Tai įvyksta dėl neteisingos mi
tybos, sportavimo stokos, rū
kymo, per didelio girtavimo ir 
kt. Šitos paminėtos blogybės 
kenkia visam organizmui, to
dėl jų reikia vengti. Choleste
rolis yra dviejų rūšių — geras 
ir blogas. Jis yra nustatomas 
atlikus kraujo tyrimą. Blogo 
cholesterolio neturėtų būti 
daugiau kaip 100 mg., o gerojo 
— ne mažiau kaip 60 mg. 
Kraujyje taip pat labai svar
bus triglicerino kiekis ir „spe
cifiniai" riebalai. Jų neturėtų 
būti daugiau kaip 200 mg. 
Kraujas turi labai specialias 
ląsteles, vadinamas „plate-
lets", kurių uždavinys yra tai
syti kraujagyslių sieneles joms 
susilpnėjus ar tapus sužeis
toms. Ląstelės prisiklijuoja 
prie gyslų sienelių taip apsau
godamos pažeistas kraujagys

les nuo kraujavimo. Laikui bė
gant jų skaičius padidėja iki 
tokio laipsnio, kad gali už
kimšti ir pačią gyslą arba ati
trūkusios su kraujo srove nu
keliauja j mažąsias gyslas, jas 
užkišdamos. 

Pagrindiniai širdies negala
vimai yra šie — „Angina pec-
toris" ir širdies priepuolis. 
Pastovioji „angina pectoris" 
įvyksta tada, kada kraujo pa
davimas širdies raumenims 
yra nepakankamas. Sumažė
jus deguonies kiekiui kraujyje, 
širdis nepajėgia gerai dirbti. 
Asmenys, paliesti šios bėdos, 
jaučia nemalonumą krūtinėje, 
lyg kokį spaudimą. Tai dau
giausia atsitinka sunkaus dar
bo metu, sportuojant, neatsi
žvelgiant į kūne pajėgumą, ir 
didelių pergyvenimų metu. 
Pailsėjus viskas vėl sunorma-
lėja. Antrąją — nepastovią 
„anginą pectoris" yra sunku 
nustatyti, ji daugiausia įvyks
ta, kada organizmas ilsisi. 
Medicina yra nustačiusi, kad 
nepastovioji „angina" gali pri
vesti prie širdies priepuolio. 

Širdies priepuolis atsitinka 
tada, kada širdies raumenys 
negauna pakankamai kraujo 
su deguoniu ir jie tampa su
žaloti. Asmenys patiria skaus
mus krūtinėje. Širdies prie
puolio metu ne visada jaučia
mas skausmas, bet išpila šal
tas prakaitas, trūksta oro ir 
jaučiamas neramumas. Asme
nys, sergą diabetu, krūtinėje 
gali nejausti skausmų. 

Šiais moderniais laikais yra 
išrasta labai gerų vaistų, nors 
jie dar yra labai brangūs, bet 
labai veiksmingi. Kiekvienas 
vaistas turi ir blogų, kenks
mingų organizmui ypatybių, 
jis gali paveikti raumenis, ke
penis, inkstus bei kitas kūno 
dalis. Asmenys, gerią vaistus, 
turi būti nuolat gydytojo pri
žiūrimi. 

Dr. V. Nemickas, baigdamas 
pranešimą, pabrėžė, kad svei
katos išlaikymas yra mūsų pa
čių rankose. Buvo atsakyta į 
daugybę pateiktų klausimų. 

Popietė buvo užbaigta pasi
svečiavimu prie šeimininkių 
pagamintų valgių. Išradingoji 
popiečių organizatorė Elena 
Sirutienė dėkojo mielam dak
tarui už žinias, kaip išlaikyti 
„nubėgančią jaunystę", kad 
dar ilgai galėtume bendrauti 
vieni su kitais. 

Antanas Paužuolis 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" rugsėjo 12 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. bus ta
lentų popietė* Dalyvaus gra
žus būrelis talentingų, įvai
raus amžiaus trečiadienio po
piečių lankytojų. Maloniai 
kviečiami, klausytojai (nes 
kaip gi be gausios publikos?). 
Išgirsime poezijos, dainų ir 
muzikos bei pasigėrėsime 
mezginiais, medžio drožiniais. 
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami „Seklyčioje" įdomiai 
praleisti popietę. Atvykite! 

Daktaras kardiologas Vidas Nemickas ..Seklyčioje" kalbėjo apie širdies 
negalavimus. 



Naujajam Lietuvių operos sezonui pasiruošę Lietuvių operos talkininkai. J. Končiaus nuotr. 

PRASIDEDA LIETUVIŲ OPEROS 
SEZONAS 

Sunku net patikėti, kad štai 
jau baigia prabėgti vasara su 
savo karščiais, kartais ir ne 
visai maloniais, bet žinant, 
kad jie ne amžini. Vasara 
praeis, orai atvės, prasidės ru
dens renginiai atvėsusiose 
salėse, suaktyvės kultūrinė 
bei visuomeninė mūsų veikla, 
o tada gal net nostalgiškai at
sidusime, kad vasara baigėsi. 

Lietuvių operos valdybai 
darbų grandinė tęsiasi be su
stojimo ir vasaros metu. Į 
darbą stojo prieš kiek laiko 
sudaryta šių metų operos val
dyba. Ne vieną jos narį įtiki
no jau daug metų pirminin
kaujančio Vaclovo Momkaus 
tvirti argumentai, kad turime 
dirbti, kol galime, visuome
nės ir lietuvių kultūros labui. 

Operos valdybą ateinan
čiais metais sudarys: valdybos 
pirmininkas V. Momkus, o jo 
pavaduotojas — aktyvusis po
kylių organizatorius Jurgis 
Vidžiūnas. Kiti valdybos na
riai bus Virginija Savrimienė 
— sekretorė, Elena Ablingytė 
— iždininkė. O vicepirminin
kai Romas Burneikis, Ramu
nė Račkauskienė ir Rudolfas 
Valdukaitis (šiuo metu jis yra 
sunegalavęs. Sveik greičiau, 
Rudolfai, valdyba tavęs lau
kia) atliks įvairias pirmininko 
pavestas ar pačių apsiimtas 
pareigas. 

Šiuo metu daugeliui turbūt 
kyla klausimas, ką toji valdy
ba kitais metais nutarė staty
ti, kokią operą jie parinko. 
Būta įvairių gandų. Ilgai ne
delsdamas skelbiu — atei
nantį pavasarį Čikagoje ma
tysime klasikinę dramatinę G. 
Donizetti operą „Lucia di 
Lammermoor". 

Gal šios operos pavadinimas 
ir nėra dažnai girdimas lietu
vių tarpe, tačiau pasaulinėse 
operų scenose, ji dažnai stato
ma ir publikos labai mėgsta
ma. Lietuvių opera 1979 me
tais šią operą sėkmingai pa
statė Maria aukštesniosios 
mokyklos salėje. Buvo net 6 
spektakliai. Operą paruošė 
lietuvių visuomenei gerai pa
žįstamas Lietuvių operos mu
zikos vadovas ir dirigentas 
maestro Alvydas Vasaitis, o 
operai pirmininkavo Vytautas 
Radžius. 

Gali būti, kad ne vienas 
sudvejos, kodėl buvo pasirink
ta ši opera, o ne kita. Tokių 
klausimų, kaip paprastai, vis 
iškyla, o taip pat ir pasiūly
mų. Iš tikrųjų, nei viena ope
ra visų nepatenkintų, o ope
ros valdyba ir jos muzikos va
dovas turi atlikti lemiama 
sprendimą. Šį sprendimą po 
ilgų svarstymų lemia konk
rečios pastatymo galimybes 
— pirmiausia — solistų sudė
ties sudarymas. Atvykstantys 
iš Lietuvos solistai yra profe
sionalai, nuolatos dainuojan
tys įvairiose operose, o pas 
mus jie gali atvykti tik tuo at
veju. k?i jų nevaržo įsiparei
gojimai kitur. Tad esant .šioms 
aplinkybėms ir pasirenkama 
geriausia opera iš geriausių. 
Taip buvo pasielgta ir šiais 

metais. 
Grįžtant prie šiems metams 

parinktos operos, reikia pažy
mėti, kad muzikos vadovu ir 
dirigentu vėl bus maestro A. 
Vasaitis, o režisieriumi — 
taip pat gerai pažįstamas ma
estro Eligijus Domarkas. Dai-
mininkų paruošimu rūpinsis 
pats muzikos vadovas, o jam 
talkins nuolatinis chormeiste
ris Manigirdas Motekaitis ir 
praėjusiais metais gerai pasi
reiškusi choristų tarpe Gitana 
Snapkauskaitė. Solistai iš Lie
tuvos atvyks jau pasiruošę. 
Plačiau apie juos papasako
sime kita proga. 

Operos premjera įvyks atei
nantį pavasarį, sekmadienį, 
balandžio 14 d., 3 vai. p.p. 
Morton aukštesniosios mokyk
los auditorijoje, o solistų at
sisveikinimo koncertas ren
giamas už savaitės, balandžio 
21 d. Jaunimo centre, Čika
goje. 

Iš kitų operos renginių 
šiais metais tektų paminėti 
lapkričio 10 d., šeštadienį, 
ruošiamą lėšų telkimo pokylį, 
kuriuo metu vyks ir laimin
gųjų loterijos bilietų trauki
mas. Šiuo renginiu rūpinasi 
pavaduotojas J. Vidžiūnas. 
Naujų metų pokylio ruošą 
tvarkys pats valdybos pirmi
ninkas V. Momkus. Šis poky
lis, kaip visuomet, vyks Jau
nimo centre gruodžio 31 die
ną. 

Šiuo metu valdybos di
džiausias rūpestis papildyti 
po pereito spektaklio pratuš-
tėjusį iždą. Prasidėjus naujam 
sezonui atsiras ir daugiau iš
laidų, tam tikslui ir yra šis 
loterijos vajus. Rugpjūčio mė
nesio paskutinę savaitę valdy
bos pirmininkas, pasikvietęs 
būrį nuoširdžių talkininkų, 
išsiuntinėjo operos bičiu
liams laiškus su loterijos 

knygutėmis, tikėdamas, kad 
ir šiais metais rėmėjai prisi
mins ir įvertins Lietuvių ope
ros kultūrinę veiklą. 

Vajaus laiškus išsiuntinėti 
talkino nuolatiniai bičiuliai A. 
ir V. Valavičiai, A. Paužuolis, 
S. Žilevičius, V. ir N. Aukš
tuoliai, V. ir S. Prialgauskai, 
A. Pauperas, E. Kupreisis^P. 
ir A. Okai, J. Vidžiūnas, V. 
Momkus ir J. Končius. Jei be
ruošiant siuntinėjimui laiš
kus, į voką kam pateko dvi 
loterijos laimėjimų knygutės 
( kai kurios iš jų buvo sukibu
sios), atsiprašome. 

Pirmininkas V. Momkus 
valdybos vardu dėkoja visiems 
Lietuvių operos rėmėjams. 
Tik dosnių aukotojų dėka Lie
tuvių opera gyvuoja jau 46-
sius metus ir teikia visiems 
jos darbuotojams ir valdybai 
entuziazmo ir ryžto dirbti to
liau. Nelaukdami jokio atly
ginimo, choras, valdyba ir 
daugelis talkininkų skiria 
šiai veiklai ne vien savo lais
valaikį, bet išleidžia nema
žas sumas asmeninių lėšų va
žinėdami į repeticijas (kiek jų 
būna per metus — kas su
skaičiuos?). Visuomenės .fi
nansinė parama, o ypač gau
sus operos spektaklių lanky
mas Lietuvių operos nariams 
ir yra didžiausia paskata ir 
moralinis atpildas. 

Juozas Končius 

Į Lietuvių operos šeimą 
kviečiami įsijungti visi. kas 
mėgsta ir gali dainuoti. Lietu
vių operos valdybos pirminin
kas Vaclovas Momkus prane
ša, kad pirmoji operos choro 
repeticija vyks penktadienį, 
rugsėjo 14 d.. 7:30 val.v. Jau
nimo centre. Prieš repeticiją 
choro muzikos vadovas maes
tro Alvydas Vasaitis ir valdy
bos nariai supažindins su ope
ros veikla ir šį sezoną statoma 
G. Donizetti opera „Lucia di 
Lammermoorr 

1*1 
Darbingai nusiteikė (iš kairės): Antanas Valavičius. Jurgis Vidžiūnas ir 
Vaclovas Momkus. 
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Lietuviu op*-ros nuolatiniai talkininkai Iš kairės Vytautas AukAtuolis, 
• Jurgi-- v id,\-;r.a.-:. 'v •• '.i:it,i.- Pi įaigausk.is. Strfa Pnalgauskienė ir Stasys 
Žilevičius. .J, Končiaus nuotr 


